
شمارۀ پنجم، تیر ماه ۱۴۰۱



 
 
 

 آیا جنگ اوکراین به کارگران ایران مربوط است؟
 3صفحۀ 
 
 

 چه خبر از سریالنکا؟
 8صفحۀ 
 
 

 ”کارآفرین“وسی و منوتو: تالقی دو خط موازی در حمایت از  بیست 
 33صفحۀ 
 

 ی جنبش معلمان در ایران درباره
 داری ی سرمایه اقتصاد سیاسی نیروی کار معلمان در جامعه -بخش اول 

 02صفحۀ 
 
 
 
 
 

 1041تیر  -شمارۀ پنجم  -نشریۀ پرچم 
 های قبل به وبالگ نشریه رجوع کنید برای دیدن شماره

parchammagazine.wordpress.com 
یر ایمیل بفرستید  و برای ارتباط با ما به آدرس ز

parcham.magazine@gmail.com 

https://parchammagazine.wordpress.com
mailto:parcham.magazine@gmail.com


تصویر روی جلد، ترکیبی از سه عکس خبری است. باالترین تصویر مربوط است به سقوط بغداد در جریان جنگ 
اند و  . دو سرباز امریکایی پرچم امریکا را روی صورت مجسمۀ صدام حسین انداخته3442عراق در ماه آوریل سال 

 کنند.  ها کار پایین کشیدن مجسمه را آغاز می طناب ضخیمی هم دور گردن مجسمه، آن
های مخالفان دولت سوریه در مقابل کنگرۀ امریکا در ماه سپتاامابار  تصویر میانی مربوط است به یکی از راهپیمایی

یک پزشاک اهال  »جهاد سیبای«های ایاالت متحده و ارتش آزاد سوریه را در دست دارد،  . مردی که پرچم3412
ها برای دعوت از دولات ایااالت  های ابتدای جنگ سوریه این قبیل راهپیمایی سوریه و ساکن امریکاست. در سال

شد. آقای سیبای اکنون در امریکا به شغل پزشکی مشاغاول  متحده برای دخالت مستقیم نظامی در سوریه برپا می
 است. 

دهاد. بار روی  پوش ارتش اوکراین در جبهۀ شرقی جنگ با روسیه را نمایاش مای تصویر پایین یک خودروی زره
 . »ساکاتاور  رایت«فاشیستی  شود: پرچم اوکراین، پرچم ایاالت متحده و پرچم گروه نئو پوش سه پرچم دیده می زره

را رهبری کرد. در آن حملاه  3410های کارگری شهر ُادسا در سال  حمله به ساختمان اتحادیه »رایت سکتور«گروه 
 ها به قتل رسیدند.   فاشیست های کارگری اوکراین توسط نئو نفر از رهبران اتحادیه 04کم  دست
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ی  جنگ اداماه“زیست، گفته است که  کارل فون کالوزویتس، استراتژیست نظامی پادشاهی پروس، که در حدود دو قرن پیش می
یابیم باید در  ها و هدف خواهیم علت کند که اگر می این گفته ما را راهنمایی می .”سیاست است با وسایلی دیگر های هر جنگی را در

های جنگ کنونی در اوکراین باید باه  ها و هدف ها بگردیم. بنا به راهنمایی کالوزویتس، برای درک ریشه وادی سیاست به دنبال آن
 هاست؟  ی کدام سیاست این پرسش پاسخ دهیم: این جنگ ادامه

اند؛  ین آن قرار گرفته توان دو طرف درگیری را تشخیص داد: یک طرف دولت اوکراین و متحد ی جنگ کنونی می ی صحنه با مشاهده
های مستاقال شارق  ترین متحد دولت کنونی اوکراین است. در طرف دیگر دولت روسیه در کنار جمهوری ائتالف نظامی ناتو بزرگ

جنگند و نایاز  اوکراین )دونتسک و لوگانسک( قرار دارند. پس این جنگی نیست که در آن فقط دو کشور روسیه و اوکراین با هم می
ای از نایاروهاای  جنگند. در هر طرف از این جنگ، مجموعاه جنگی داخلی نیست که در آن فقط شرق و غرب اوکراین با هم می

اند: دولت روسیه و متحدینش در شرق اوکراین در بارابار دولات اوکارایان و  اوکراینی قرار گرفته سیاسی و نظامی اوکراینی و غیر
، با این حساب باید بتوانیم تقابلی را که در جنگ کنونی میان دو ”ی سیاست است جنگ ادامه“متحدینش در ائتالف ناتو. گفتیم که 

 ی سیاست اوکراین پیدا کنیم. طرف وجود دارد در گذشته
ی کارگر  های طبقه پس از پایان جنگ جهانی دوم، رویارویی کشورهای امپریالیستی غربی با اتحاد جماهیر شوروی و رشد جنبش

داری شاکال  کردند نظم جدیدی را در جهان سرمایه ی امپریالیستی کشورهای غربی مبارزه می ای که علیه سلطه های ملی و جنبش
بنامیم، بار  ”نظم امریکایی“توانیم آن را  داری، که می داد که دولت امریکا سرکردگی آن را بر عهده داشت. نظم جدید جهان سرمایه

های خاود ناهاادهاایای  قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی بلوک کشورهای امپریالیستی غربی تکیه داشت و برای ِاعمال سیاست
ای بود کاه  ایم، ابزار نظامی المللی ایجاد کرد. از جمله، سازمان ناتو، که نام آن را این روزها در جریان جنگ اوکراین بارها شنیده بین

میالدی( برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و حفاظت از نظم امریکایی تأسیس شد. به این ترتیب،  1101در ابتدای جنگ سرد )
ی کارگر و فرودستان به دست گرفت: گاهی باا تاالش بارای  داری را در سرکوب مبارزات طبقه دولت امریکا رهبری جهان سرمایه

مداران بورژوا نیز به دولت امریکا باه  داران و سیاست منحرف کردن این مبارزات و گاهی با جنگ و کودتاهای خونین. غالب سرمایه
های کمونیستی را خاماوش  توانست جنبش های پلیسی نمی های سیاسی و سرکوب گاه که بازی کردند. هر چشم منجی خود نگاه می

ی کاارگار را  کرد تا طباقاه گرفت، دولت امریکا بود که با ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی خود مداخله می کند و کار باال می
 انجامید.  آمیز بود و گاهی به شکست می سرکوب کند. این مداخالت امپریالیستی گاهی موفقیت

در کشور شیلی کودتای خونینی را سازماندهی کرد تا دولت سوسیالیست سالوادور آلنده را،  1192برای مثال، دولت امریکا در سال 
شد، سرنگون کند. البته کودتا آخرین وسیله بود؛ پیش از آن، دولات اماریاکاا باا  که از طرف کارگران و فرودستان حمایت می

های اقتصادی و فشارهای سیاسی تالش کرده بود تا در میان کارگران تفرقه بیندازد و دولت آلنده را وادار به تسالایام کاناد.  تحریم
گوستو پینوشه به مدت  ی این اقدامات موفقیت مجموعه سال با داغ و درفش از پیدایاش  19آمیز بود و، پس از کودتا، رژیم نظامی آ

شیلی متعلق به مالکیان بااشاد، ناه “در شیلی پیشگیری کرد. هدف پینوشه به قول خودش این بود که  ”خطر کمونیسم“ی  دوباره
هایی از شکست  کرد. در مقابل، انقالب کوبا و جنگ ویتنام را داریم، که نمونه و امریکا از این هدف حمایت می ”متعلق به پرولتاریا

، ائتالف امپریالیستی تاحات رهاباری 1191ی کارگرند. از زمان پیروزی انقالب کوبا در  مداخالت امپریالیستی برای سرکوب طبقه
ی نظامی تالش کرد تا دولت سوسیالیاسات  های اقتصادی، فشارهای سیاسی و حتی مداخله ای از تحریم دولت امریکا با مجموعه
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های ملِی تاحات رهاباری نایاروهاای  کوبا را سرنگون کند، اما هرگز موفق نشد. همچنین دولت امریکا با هدف مقابله با جنبش
تاا  1199های ویتنام آغاز کرد که بیست سال ادامه داشت )از  باری را علیه کمونیست کمونیست در جنوب شرق آسیا جنگ جنایت

( و در نهایت به شکست و فرار نیروهای امریکایی از ویتنام انجامید. اگر پایان جنگ جهانی دوم را آغاز سرکردگی امریکا در 1199
ای جدید دانست. عواملی مانند بحران اقاتاصاادی و  توان پایان آن دوره و آغاز دوره را می 1194ی  داری بدانیم، دهه جهان سرمایه

افزایش قیمت انرژی در طول این دهه و نیز شکست در جنگ ویتنام سبب شد تا سرکردگی دولت امریکا و کارایی نظم امریکایی با 
 تردید مواجه شود.

داری در غرب شادمانه اعالم کردند که پایان تاریخ  مداران سرمایه ها و سیاست ، دولت1111با انحالل اتحاد جماهیر شوروی در سال 
ی کاارگار عالایاه مانااساباات  ها انتظار داشتند با انحالل اتحاد شوروی خطر کمونیسم و خطر انقالب طبقه رسیده است. آن فرا

جا که دولات اماریاکاا  عالوه، از آن داری بر جهان فرمان براند. به داری برای همیشه به پایان برسد و از این پس تنها سرمایه سرمایه
رفت که پاس  های امپریالیستی را در جریان جنگ علیه کمونیسم در سراسر جهان در دست داشت، انتظار می رهبری ائتالف دولت

داری چیره شوند. اما انحالل  از انحالل اتحاد شوروی، الگوهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظم امریکایی بر تمام جهان سرمایه
ای از  اتحاد شوروی تنها پیروزی موقت و توقف کوتاهی در روند طوالنی تضعیف سرکردگی امریکا بود. انحالل اتحاد شوروی نشانه

های میانی قرن بیستم بود و خود نیز موجب شد تا آن جنبش بیش از پایاش  ی کارگر در مقایسه با دهه تضعیف جنبش جهانی طبقه
تضعیف شود. اما در سمت مقابل، یعنی در 
بلوک امپریالیستی، نیز عوامل و روندهاای 

هاای ناظام  ای که پایه اقتصادی و سیاسی
کرد همچنان در کاار  امریکایی را سست می

بود. در نتیجه، خیلی زود، معلوم شاد کاه 
کار احیای نظم امریکایی بدون زور و فشار 

رود و اعمال زور و فشار نیاز باه  پیش نمی
ابزار نیاز داشت. این شد که ائتالف نظامای 

ظاهر ائتالفی دفاعی در بارابار  ناتو، که به
اتحاد شوروی بود، پس از انحالل شاوروی 
نه تنها برچیده نشد بلکه بایاش از پایاش 

که اتاحااد  گسترش یافت. کمی پیش از آن
ی  شوروی رسمًا منحل شود، وزیر خارجاه

وقت دولت امریکا در یک دیدار سه بار باه 
حتی یاک “گورباچف اطمینان داد که ناتو 

گساتارش ناخاواهاد  ”اینچ به سمت شرق
دانیم که در هاماان زماان  یافت. اکنون می

ی گسترش ناتو به سمت شرق  بحث درباره
در دولت امریکا در جریان بوده اسات. از 

، روند گسترش ناتو باه 1114ی  ی دهه میانه
 در اروپای شرقی 7991نقشه گسترش ناتو از سال ده کشاور  3440شرق رسمًا آغاز شد و تا سال 
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یعنی لهستان، چک، مجارستان، استونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، روماانای، بالاغاارساتاان و  از کشورهای سابق بلوک شرق اا
پایاوسات در لایاسات  اا به عضویت ناتو درآمدند. در میان کشورهای سابق بلوک شرق تقریبًا هر کشوری که به ناتو می اسلوونی

گرفت. هشت کشور لهستان، چک، مجارستان، استونی، لیتوانی، لتاونای، اسالاواکای و  ی اروپا نیز قرار می عضویت در اتحادیه
ای بود که پیوستن به آن  ی اروپا پیمان سیاسی و اقتصادی ی اروپا پذیرفته شدند. اتحادیه به عضویت اتحادیه 3440اسلوونی در سال 
این، بلوک امپریالیستی به رهبری امریاکاا، باا  های عمیق سیاسی و اقتصادی در این کشورها مشروط بود. بنابر به ِاعمال دگرگونی

کرد تا روسیه را از نظر نظامی و امنیتی محاصره و از ناظار سایااسای و  ی اروپا به سمت شرق، تالش می گسترش ناتو و اتحادیه
 اقتصادی منزوی کند.

، اوکرایان تاا 1119ی تزاری بود. پس از انقالب  روسیه، بخشی از امپراتوری روسیه 1119اوکراین، تا پیش از انقالب سوسیالیستی 
جاماهاوری “ها در جنگ داخلی،  که با پیروزی بلشویک ها بود تا این ها و مخالفان آن ی جنگ داخلی میان ُبلِشویک مدتی صحنه

در تأسیس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شرکت کرد و پس از انحالل اتحاد شوروی در ساال  1133در سال  ”شورایی اوکراین
در روند تقابل بلوک امپریالیساتای غاربای باا دولات  3440، اوکراین به عنوان جمهوری اعالم استقالل کرد. دیدیم که سال 1111

ی اول  ی اول گسترش ناتو به سمت شرق به انجام رسید و مرحلاه ای بود. در این سال، مرحله کننده داری روسیه سال تعیین سرمایه
ی اروپا به سمت شرق آغاز شد. در همین سال انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار شد، که در آن ویکتور  گسترش اتحادیه

یانوکوویچ و ویکتور یوشچنکو رقیب یکدیگر بودند. یانوکوویچ به روسیه گرایش داشت و در مقابل یوشچنکو هوادار غارب باود. 
ی انتخابات به خیابان آمدند و در نهایت،  هنگامی که پیروزی یانوکوویچ در انتخابات اعالم شد، هواداران غرب در اعتراض به نتیجه

درصد آراء پیروز انتخابات اعاالم شاد. ایان  93دولت را وادار کردند که انتخابات را دوباره برگزار کند. این بار یوشچنکو با کسب 
شاد و در واقاا اولایان  ی اروپا حمایت می نام گرفت، از سوی دولت امریکا و اتحادیه ”انقالب نارنجی اوکراین“اعتراضات، که 

 ی بلوک غرب به منافا روسیه در خاک اوکراین بود.  حمله
نتیجه معکوس شد. این بار یانوکوویچ در مقابل تیموشنکو )طرفدار غارب(  3414در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال 

پیروز شد و ریاست جمهوری را در دست گرفت. سه سال بعد، هنگامی که یانوکوویچ از امضای توافق همکاری و تجارت آزاد باا 
ی اقتصادی اوراسیا برقرار  تری با روسیه و اتحادیه ی اروپا خودداری کرد و در مقابل تصمیم گرفت روابط اقتصادی نزدیک اتحادیه

باا  3410ی  آمیز نبود. کودتای فوریه های گل و تظاهرات مسالمت کنار شد. این بار خبری از شاخه کند، با کودتای خیابانی از کار بر
 3410ی  های اوکراینی ادامه پیدا کرد. در دوم ماه مه ها و کمونیست زبان خشونت بسیار به پیروزی رسید و با سرکوب و کشتار روس

تریان نایاروهاای  های نئوفاشیست اوکراینی، که از مؤثر اا دسته یک روز پس از روز جهانی کارگر و سه ماه پس از پیروزی کودتا اا
ها  های کارگری در بندر اودسا در جنوب اوکراین حمله کردند. نئوفاشیست ی اتحادیه طرفدار کودتای فوریه بودند، به ساختمان خانه

نافار از  04تا  04ساختمان را به آتش کشیدند و به کسانی که قصد خروج از ساختمان را داشتند شلیک کردند. در این حمله، بین 
ی  های طاباقاه ها مجروح شدند. مقابله با سازمان های کارگری و مخالفان کودتا کشته و بیش از دویست نفر از آن اعضای اتحادیه

کارگر به همین جا ختم نشد: دولت برآمده از کودتا فعالیت احزاب سوسیالیست و کمونیست اوکراینی را ممنوع کرد و حامالاه باه 
 های نئوفاشیست آزاد گذاشت. جامانده از دوران اتحاد شوروی را برای گروه نمادهای بر

ی  جازیاره ی نظامی در مناطق شرقی اوکراین دست زد. ارتش روسیه شاباه ، دولت روسیه به مداخله3410ی  به دنبال کودتای فوریه
ی دونتسک و لوگانسک در شرق اوکراین اعالم استقالل کردند. مذاکارات صالا   کریمه را به خاک روسیه ملحق کرد و دو منطقه

منجر شد، اما دولت کیف حاضر نشد تعهدات  3و  1ی مینسک  نامه میان مخالفان شرق اوکراین و دولت کیف به امضای دو موافقت
مختاری به مناطق شرقی اوکراین را اجرا کند و در عوض در یک سال اخیر مرتبًا مانااطاق شارقای  خود از جمله اعطای حق خود

 کرد. باران می اوکراین را گلوله
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( دولت روسیه خواستار آن شد که ناتو 1044ماه  )آذر 3431در حالی که حمالت دولت کیف به شرق اوکراین ادامه داشت، در دسامبر 
ی اروپا به شرق متوقف شود. درخواست روسیه به معنای آن باود کاه نااتاو و  و امریکا تضمین کنند که گسترش ناتو و اتحادیه

نظر کنند. این درخواست روسیه پاسخ روشنی نگرفت. به دنبال آن،  ی اروپا از عضویت دو کشور اوکراین و گرجستان صرف اتحادیه
های خلق دونتسک و لوگانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و سپس پیشروی نظامی در  دولت روسیه استقالل جمهوری

 خاک اوکراین را آغاز کرد.
یابیم که جنگ کنونی در اوکراین آخرین مرحله از سلسله ی گذشته، می با مرور تاریخ سه دهه ی وقایعی است که با انحالل  توانیم در

ی اروپا برای گسترش به سمت شرق ادامه یافت. دو کودتای خیابانی  آغاز شد و با تالش ناتو و اتحادیه 1111اتحاد شوروی در سال 
ی اروپا برای گسترش به شرق بود. پایاش از آغااز  ، در واقا، بخشی از عملیات ناتو و اتحادیه3410و  3440های  اوکراین در سال

های مینسک و تشدید حمالت به شرق اوکراین قصد داشت گامی باه  جنگ کنونی نیز، دولت اوکراین با خودداری از اجرای توافق
ی روند وقایا از  ی نظامی روسیه مواجه شد. با فاصله گرفتن از وقایا جاری و مشاهده سمت عضویت در ناتو بردارد، که با مداخله

ی گسترش ناتو به شرق است کاه ایان باار باا  ساله ی روند سی شود که جنگ کنونی در اوکراین نتیجه ی دورتر، روشن می فاصله
 ی نظامی مستقیم روسیه مواجه شده است. مقابله

یابیم که تحوالت سال به همین ترتیب، اگر از اوکراین فاصله بگیریم و به تمام جهان نگاه کنیم، می های اخیر اوکراین بخشی  توانیم در
ها و مداخالت سیاسی بلوک امپریالیستی به سرکردگی امریکا در سراسر جهان است. حمله باه یاوگساالوی،  ی جنگ از مجموعه

ی اتحاد جماهیر شوروی، حمایت از جناباش  یافته های تازه استقالل های رنگی در جمهوری افغانستان و عراق، سازماندهی انقالب
های دولت امریکا  پیوسته از تالش هم ای به سبز در ایران، حمله به لیبی و پشتیبانی سیاسی و نظامی از جنگ علیه دولت سوریه رشته

ی کالوزویتاس را  توانیم صحت آن گفته داری است. اکنون می برای احیای نظم امریکایی و احیای سرکردگی خود بر جهان سرمایه
در قبال دوران کنونی و جنگ جاری در اوکراین تصدیق کنیم. جناگ اوکارایان  ”ی سیاست است با وسایلی دیگر جنگ ادامه“که 

 های گذشته اتخاذ کرده است. ی سیاستی است که دولت امریکا برای احیای سرکردگی خود در دهه ادامه
دانیم که بسیاری از اقدامات امریکا در رسیدن به هدف اصلی خود ناکام بوده است. برای نمونه، ائتالف ناتو به رهبری امریکا باا  می

وجود پیروزی نظامی اولیه در افغانستان در نهایت موفق نشد تا دولتی همسو با خود را تثبیت کند و پس از بیست سال افغانستان را 
با شکست ترک کرد. همچنین، در عراق، با وجود پیروزی نظامی اولیه و استقرار دولت جدید، نیروهای سیاسی عراقِی همساو باا 

ی سرناگاونای دولات  ی سیاست عراق مسلط شوند. شکست جنبش سبز در ایران و نیز شکست پروژه امریکا نتوانستند بر صحنه
ی افول سرکردگی امریکا بار  ها نتیجه ها برای احیای سرکردگی امریکاست. این شکست های دیگری از شکست تالش سوریه نمونه

داری است: به هر میزان که قدرت امریکا و جایگاه سرکردگی آن تضعیف شود، توان بلوک امپریالیستی غربای بارای  جهان سرمایه
خواهی مانند  های دموکراسی ثباتی که همسو با امریکا باشند کمتر خواهد شد. همچنین، اقبال عمومی به جنبش های با ایجاد دولت

 داری است، کاهش خواهد یافت.  جنبش سبز، که هدفشان نزدیکی به غرب در عین حفظ مناسبات سرمایه
اش در رسیدن به اهداف اصلی خود ناکام مانده به این معنی  ی کنونی بیشتر اقدامات امریکا برای احیای سرکردگی که در دوره اما این

عکس، هر جاا کاه تاالش بارای  کنند. بر پذیرند و بساط خود را جما می سادگی شکست را می نیست که امریکا و متحدینش به
ی نظامی مستقیم یاا از طاریاق حاماایات از  های همسو از طریق حمله های ناهمسو و روی کار آوردن دولت انداختن دولت بر

های ارتجاعی مسل   های نیابتی و حمایت از گروه اندازی جنگ خورد، دولت امریکا راه خواهانه شکست می های دموکراسی جنبش
گیرد. برای مثال، ناکامی امریکا در مستقر کردن دولت همسو با خود در عاراق و تاوفایاق نایاافاتان جاناباش  را در پیش می

های ارتجاعی مسلحی مانند داعش انجامیاد کاه در  آمدن گروه ( به بر3411انداختن دولت سوریه )در سال  خواهی در بر دموکراسی
مستقایام  دانیم که دولت امریکا به شکل مستقیم و غیر عمل هیچ کاری جز نابودی ساختار اجتماعی عراق و سوریه نمی کردند. می
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طور در اوکراین، هنگامی که انقالب رناگای  اا از این نیروهای ارتجاعی حمایت کرد. همین با ارسال سالح و نیز با وسایل سیاسی اا
در رسیدن به اهداف خود موفق نشد و ویکتور یانوکوویچ پس از پنج سال به قدرت بازگشت، نیروهای هوادار امریکا در  3440سال 

فاشیستی مسل  سازماندهی کردند و به کشتار مخالفان خود رو آوردناد. ایان  های نئو خود را در دسته 3410جریان کودتای سال 
اند و اکنون در کنار نیروهای دولت کیف علایاه روسایاه  های نئوفاشیست از آن زمان تا کنون روز به روز قدرت بیشتری گرفته دسته

 جنگند. می
داری قرار گرفت. ماأماوریات دولات  گفتیم که دولت امریکا پس از جنگ جهانی دوم در مقام سرکرده و نگهبان اصلی نظم سرمایه
هاای  ی کارگر بارای حافاظ دولات امریکا مقابله با نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و سرکوب نیروهای سوسیالیست و مبارزان طبقه

ی کارگر در ساطا   های طبقه داری بود. پس از انحالل اتحاد شوروی و افول جنبش داری و حفاظت از نظم جهانی سرمایه سرمایه
ی اقتصادی یا سیاسی به رقابت باا بالاوک غارب رو  ای ظهور کردند و رشد یافتند که در عرصه داری های سرمایه جهانی، دولت

یکم، روند تضعیاف  و ی این روند در آغاز قرن بیست ی جدیدی از تضعیف قدرت و سرکردگی امریکا بود. با ادامه آوردند. این نشانه
ی افول سرکردگی امریکا نامید. همچنین دیدیم که واکنش دولات  توان آن را دوره ی جدیدی شد که می سرکردگی امریکا وارد دوره

های رنگی( و نظامی )جنگ مستقایام و حاماایات از  های سیاسی )مانند انقالب ای از مداخله امریکا به این رونِد افوْل مجموعه
که دولت اماریاکاا باا  شد. عالوه بر این ( نیز پشتیبانی می های ارتجاعی مسل ( بود که با ابزارهای اقتصادی )از جمله تحریم دسته

داری است، مداخالت سیاسی و نظامی امریکا نایاز ماوجاب  ترین حامی و نگهبان نظم سرمایه وجود افول قدرتش همچنان قوی
های  خواهی و انقالب های دموکراسی شود. جنبش ی کارگر در کشورهای هدف می یابی و استقالل سیاسی طبقه نابودی توان سازمان

داری  شوند، هدفی جز تعمیق مناسبات سرمایاه های امپریالیستی تقویت می ای نهادها و دولت های مالی و رسانه رنگی، که با کمک
همسو با امریاکاا  داری غیر های سرمایه ها خواهان تغییرات سیاسی در دولت ی کارگر ندارند. این جنبش کشی از طبقه و تشدید بهره

های نوین اقتصاادی  کنند تا با اتخاذ روش داری را ندارند بلکه تالش می هستند اما نه تنها قصد تغییر در مناسبات استثماری سرمایه
ی کارگار از  شود که استقالل سیاسی طبقه هایی موجب می عالوه، رشد چنین جنبش تر کنند. به و سیاسی این مناسبات را مستحکم

و   های مستقیم و نایااباتای تضعیف شود. همچنین، جنگ ”خواهانه دموکراسی“های  دار تحت تأثیر شعارها و کنش ی سرمایه طبقه
اش است، موجب نابودی ساختارهای اجتمااعای  های اقتصادی، که راهکارهای اصلی دولت امریکا برای احیای سرکردگی تحریم

ی افاول  ایان، در دوره بار اندازد. بناا ها به عقب می ی طبقاتی کارگران را برای دهه یابی و پیشروی مبارزه شود و امکان سازمان می
ی کارگر را یک یا چند  دارْی طبقه سرکردگی ایاالت متحده، هر پیروزی امریکا در اقداماتش برای بازیابی سرکردگی بر جهان سرمایه

کند. در مقابل، هر شکست امریکا در اقداماتش برای بازیابی سرکردگی بار  ی طبقاتی دور می گام از استقالل سیاسی و رشد مبارزه
ی طبقاتی داشاتاه  تری برای پیشبرد مبارزه های وسیا های بیشتر و میدان ی کارگر امکان شود که طبقه داری موجب می جهان سرمایه

 باشد.
ارتباط نیست. مشخص اسات  ی کارگر ایران و کارگران سراسر جهان بی چه گفتیم، جنگ جاری در اوکراین با منافا طبقه بنا بر آن

که شکست اوکراین برابر است با شکست امریکا و شکست روسیه برابر است با پیروزی امریکا. مشخص است که دولت روسیه نیز 
ی کارگر برابر نیست،  ی کارگر ندارد و پیروزی دولت روسیه با پیروزی طبقه داری است و نسبتی با سوسیالیسم و طبقه دولتی سرمایه

ی کارگر، تا زمانی که  ی طبقاتی در سط  جهانی باشد. برای طبقه تواند راهگشای مبارزه اما پیروزی دولت روسیه در نبرد کنونی می
که چایازی جاز  ی جنگ اا  کندن ریشه ی کارگر برای بر داری برقرار است، صلحی در کار نیست. طبقه مناسبات استثماری سرمایه

 ی خود را در پیش دارد.  اا مبارزه داری نیست مناسبات سرمایه
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 چه خبر از سریالنکا؟
یبا و باکاری کاه دارد، در مایاان ”  سریالنکا، کشور کوچکی در جنوب هندوستان است. سریالنکا به دلیل داشتن سواحل بسیار ز

ای رسیده است. این سرزمین کهن دارای تنوع نژادی و دینی بسیار گوناگونی است و همین امار ماوجاب  گردشگران به محبوبیت ویژه

شده است تا به کشوری چند فرهنگی با تضادهای قابل توجه و جذاب تبدیل شود. اما اولین چیزی که در بدو ورود به سریالنکا توجاه 

ناواز و   قدری مایاهاماان کند، دیدن مردم بسیار پرانرژی و شاد این کشور کوچک است، این مردم به  شما مسافران را به خود جلب می

 ”بینید ... ای آنها را بدون لبخند نمی مهربان هستند که شما لحظه

های طبیاعای  از زیبایی-شود. اما  کنید، صفحه از تبلیغات تورهای مسافرتی مثل مورد باال پر می را جستجو می ”سریالنکا“وقتی اسم 

دانیم که سختی و مشقت بایان  گویند. البته خوب می کدام در مورد حال این روزهای مردم سریالنکا راست نمی اینها هیچ -که بگذریم

تر حرف بزنم: این روزها حال مردم فرودست سریالنکا اصاال  شود. پس بگذارید دقیق مردم هیچ سرزمینی به طور یکنواخت توزیا نمی

اناد،  ها کار خود را از دسات داده خوب نیست. وضعیت اقتصادی بحرانی شده و عواقب آن دامن مردم فرودست را گرفته است. خیلی

ها باید چندین ساعت در صف این کاالها بایستند. این روزها در  بضاعت سوخت و برخی مواد غذایی اصلی کمیاب شده، طوری که کم

 کنم آنچه اتفاق افتاده را توضی  دهم. شود. اگر همراه باشید، سعی می گویند که نان برای خوردن پیدا نمی ها می سریالنکا خیلی

 کنند معترضان سریالنکایی تصاویر پیشگامان سوسیالیسم را حمل می
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میلیون نفر جمعیت، یک جزیره کوچک در جنوب شرقی  31کشور سریالنکا با 

کیلومتر اسات.  11اش از سواحل هند فقط  هند است که فاصله ساحل شمالی

یاد به هند و البته قرار داشتن بر سر برخی مسیرهای مهم دریایی، باه  نزدیکی ز

این کشور جایگاهی بسیار مهم و استراتژیک داده است. اما از این ماوقاعایات 

العاده و منابعی سرشار، چیزی نصایاب  مناسب جغرافیایی و البته طبیعتی فوق

 1100مردم فرودست آن نشده است، مگر رنج و سختی. سریالنکا تاا ساال 

های طوالنی درگیار یاک  مستعمره انگلیس بود، پس از آن نیز کشور برای سال

هزار نافار  144شود در طول آن  کننده بود که تخمین زده می جنگ داخلی ویران

 اند. کشته شده

به دلیل هماان جاایاگااه -پایان یافت. با پایان جنگ  3441با شروع قرن جدید میالدی جنگ داخلی به تدریج فروکش کرد و در سال 

ی  کشورهای رقیبی مانند چین از یک طرف و هند و ژاپن و کشورهای غربی از طرف مقابل عاالقاه -استراتژیکی که در باال اشاره شد

سازی آن به خود پیدا کردند. این کشورها در یک دهه اخیر رویکرد خود را باه  زیادی به نفوذ اقتصادی و سیاسی در سریالنکا و وابسته

ها را در دسات  برداری از این زیرساخت های عظیم زیرساختی مانند بنادر بزرگ، بهره دو صورت دنبال کردند. از طرفی با اجرای پروژه

های بر سر کار قرار دادند و از این طریق هم نفوذ سیاسی پیدا کاردناد و هام از  های کالنی در اختیار دولت گرفتند. از طرف دیگر وام

 راه نفوذ اقتصادی بلند مدت ایجاد کردند.  -کرد که سریالنکا باید پرداخت می –ها ی این وام طریق بهره

هاا را باا  های پس از جنگ ایان وام دولت

پذیرفتند، چرا کاه از طارفای  آغوش باز می

هاای گساتارده  مندی از رانات فرصت بهره

شد و از طرف دیگر با فاراهام  نصیبشان می

هاای ماورد نایااز بارای  کردن زیرساخت

داران،  گسترش سرمایه و سودآوری سرماایاه

های سایااسای  زمینه پیروزی خود در رقابت

کردند. در دوره پاس از  بعدی را فراهم می

هایای  داران با اتکا به  زیرساخت جنگ، سرمایه

 -که به واسطه بیکاری گسترده پس از جنگ حاضر بود با هر شرایطی به کار گرفاتاه شاود-دید و نیروی کار ارزان  که دولت فراهم می

های شغلی مهیا شده و البتاه کاار  به واسطه فرصت-توانستند سودهای کالنی به جیب بزنند. در کنار این سودهای کالن، کارگران نیز 

 هایشان اضافه کنند. توانستند لقمه نانی به سفره -بیشتر خودشان

 : کشور سریالنکا در جنوب شرقی هند7شکل 

 : ترکیب بدهی های دولت سریالنکا )میلیون دالر(7نمودار 

 داران کالن داخلی دریافت کرده است.هایی است که دولت از سرمایهمنظور از استقراض از بازار وام
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داران به این سودهای کالن قانا نشدند و از طریق دولت توانستند نرخ مالیات روی سود را کم کرده و در مقابل نرخ مالیات روی  سرمایه

های اقتصادی بیشتر  المللی پول و با وعده گشایش های صندوق بین ها که با توصیه کاالها و خدمات مصرفی را افزایش دهند. این طرح

 شدند.  آمدند، در واقا روی دوش کارگران پیاده می به اجرا در می

بایانایاد(  مای 3با شیوع ویروس کرونا، درآمد صنعت گردشگری سریالنکا بسیار کاهش یافت. درپی آن )همانطور که در ناماودار 

هایی بود که اقشار فرودست را تحت فشار اقتصادی  داران اقدام به تعدیل بخش زیادی از نیروی کارکردند و همین یکی از علت سرمایه

قرار داد. افت درآمدهای گردشگری عمال اقتصاد سریالنکا را وارد یک دوره رکودی کرد که این باعث شد درآمدهای مالیاتای دولات 

( دارد نتوانست از عهاده 1میلیارد دالر، نمودار  29های گسترده )نزدیک به  دوچندان کاهش یابد. با این کاهش درآمد، دولتی که بدهی

ها برآید. به این شرایط این را هم اضافه کنید که دولت آمریکا در چند ماهه اخیر اقدام به افزایش نرخ بهره دالر کرده  پرداخت بهره بدهی

 ای که دولت سریالنکا باید بپردازد روز به روز بیشتر نیز خواهد شد. است و برنامه دارد این کار را ادامه دهد و بنابراین بهره

میلیارد دالر بود، به کلای  9.9برابر  3411های گسترده دولت باعث شد که ذخایر ارزی سریالنکا که قبل از شیوع کرونا در سال  بدهی

میلیون دالر بهره سررسید شده ناتوان باشد. کمبود ارز خارجی باعث شده است که واردات  91مصرف شده و امروز دولت از پرداخت 

دهد که در مدت اخیار در  سوخت، دارو و اقالم اساسی قطا شده و در پی آن قیمت این اقالم سر به فلک بگذارد. نمودار زیر نشان می

 سریالنکا تورم به چه صورت رخ داده است.

حل دارد، و آن تحمیل عواقب بحران بر گرده اقشار  داری دیگری برای این وضعیت  تنها یک راه دولت سریالنکا مانند هر دولت سرمایه

هاای کاالن باه  های غربای کاه وام المللی پول )نماینده همان دولت ترین اقدام، دولت به توصیه صندوق بین فرودست است. در تازه

المللی پول پا جالاو  اند( خود را برای تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم متعهد کرده است. البته پیش از اینکه صندوق بین سریالنکا داده

ها را کاهاش باده،  داران سریالنکایی به زبان خودشان به دولت پیشنهاد داده بودند: یارانه های صندوق را سرمایه بگذارد، همین توصیه

 پذیر باشد. را برای سوخت، گاز و برق برقرار کن و اجازه بده تا نرخ ارز کامال انعطاف ”گذاری مبتنی بر بازار قیمت“

 : نرخ بیکاری در سریالنکا2نمودار 
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اند که در صاورت اداماه  و البته این فقط یک پیشنهاد صرف نبود، بلکه با تهدید نیز همراه بود؛ مثال صادرکنندگان پوشاک هشدار داده 

های خود را به بنگالدش، ویتنام یا آفریقا منتقل خواهند کرد و هزاران شغل را در سریالنکا از بین خاواهاناد  بحران اقتصادی، کارخانه

های دولتی را ادامه دهد. عاالوه بار ایان  تواند پرداخت یارانه برد. دولت نیز این پیشنهادات را پذیرفته است و اعالم کرده که دیگر نمی

 ای مبسوط برای فروش صنایا و اموال دولتی به بخش خصوصی آماده کرده است. برنامه

مند شدناد، اماا  ای بهره های خارجی تا اندازه بینیم، گرچه اقشار فرودست سریالنکا در ابتدا از رشد اقتصادی مبتنی بر وام که می چنان

کشی و  خواهد که بیش از آنچه عایدشان شده بود را با ریاضت داری این کشور، دولت از آنها می اکنون با بروز بحران در اقتصاد سرمایه

هاای  خواهی دولت ساکت و منفعل ننشستند. در چند ماه گذشته خیاباان کار بیشتر پس بدهند. اما اقشار فرودست در مقابل این زیاده

های ریاضتی دولت بوده است. همچنین  بیشتر شهرهای سریالنکا صحنه اعتراضات گسترده بر ضد وضا بد معیشتی و همچنین وعده

در بسیاری از موارد این اعتراضات با سرکوب گسترده پلیس همراه شده است. در پاسخ به این وضعیت، احزاب سیاسی ماخاتالاف باا 

 : نرخ مالیات بر سود سرمایه داران3نمودار 

 : درآمد دولت از مالیات روی کاالها و خدمات4نمودار 
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های سیاسی  سهم بیشاتاری  اند معترضان را با خود همراه کنند تا در رقابت نسبت دادن مشکالت به تصمیمات سیاستمداران سعی کرده

 شان شود. از دولت نصیب

اند، نه تصامایاماات  های کارگری متشکل شده گر شد این است که بخشی از طبقه کارگر سریالنکا که در اتحادیه در این بین آنچه جلوه

داری کشور را مسبب این وضعیت بد معیشتی تشخیص داده و اعتاراض خاود را بار ضاد ناظاام  اشتباه دولت بلکه اقتصاد سرمایه

کند گر چه ممکن است رفاهی نسبی به بار بیاورد اما اوال این رفاه بایاش از  داری هر دم که رشد می داری جهت دادند. سرمایه سرمایه

رسد، صرفا با آوار کردن عواقب بحران بر دوش طباقاه  کند و ثانیا زمانی که بحرانی اقتصادی فرا می دار را منتفا می همه، طبقه سرمایه

کارده  های گاره تواند به مسیر رشد ادامه دهد. اکنون بخشی از طبقه کارگر سریالنکا به این واقعیت پی برده و مشت کارگر است که می

زند. این چنین است کاه در  های سوسیالیستی را فریاد می است و با شعارهایش آرمان داری باال برده خود را به نشانه ضدیت با سرمایه

 اند. های اعتراضی خود اضافه کرده راهپیمایی اخیر خود چند تصویر از دانشمندان و پیشگامان سوسیالیسم را به صف

 : درآمد سریالنکا از گردشگری5نمودار 

 : نرخ تورم سریالنکا6نمودار 
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 ”پرداز دروغ“و  ”فریبکار“، ”ایدئولوژیک“ای  اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که صدا و سیمای جمهوری اسالمی را رسانه

یاد بارای  را به نام منافا ملت ایران بازتاب می ”مشتی آخوند و سپاهی“دانید که منافا و نیز اظهارات و امیال  می دهد؛ پس به احتمال ز

سی، صدای آمریکا و صاد الاباتاه  بی ای نظیر منوتو، ایران اینترنشنال، بی های ماهواره پای شبکه ”شفاف“و  ”واقعی“دریافت اخبار 

هایی چون خندواناه، عصار  زنیم به سختی از خیر برنامه نشینید. البته حدس می های اینستاگرامی می های پرشمار تلگرامی و پیج کانال

 هستند.  ”پرداز دروغ“جدید، میدون و ... بگذرید که محصول همان صدا و سیمای 

ای ایدئولوژیک و فریبکار است. اما برخالف تصور  همین ابتدا باید اذعان کنیم که حق تا حدی با شما است: صدا و سیمای ایران رسانه

هایی ایدئولوژیک و فریبکار هستند که منافا اقلیتی خاا   های بزرِگ جهان، رسانه شما این یک مورد استثنایی نیست. تمامی رسانه

های بزرگ جهان، فارغ از هر جدال سیاسی کاه  کنند. تمامی رسانه دار را به نام منافا مردم بازتاب داده و تبلیغ می ی سرمایه یعنی طبقه

داران به میان بیاید نااگاهاان  کنند و آنجا که پای منافا بنیادین سرمایه ی منافا سرمایه وقایا جهان را روایت می در میان باشد از دریچه

کناناد.  داران حمایت می شان از منافا سرمایه صدا، با نواِی انکراالصوات رنگ و یک دارند و یک های خود را برمی بینیم که همه نقاب می

دار  ی سارماایاه ، که دستگاه تبلیغاتِی  طبقه”مشتی آخوند و نظامی“صدا و سیمای ایران نیز از این قاعده جدا نیست. این رسانه نه بوِق 

ی ایان  نیازهای سالاطاه گویی یکی از پیش داران ایران است. چون فریبکاری و دروغ ی ایدئولوژیک سرمایه ایران به منظور بسط سلطه

 طبقه است، صدا و سیمای ایران نیز از این ویژگی برکنار نیست.

ا ی نگرش صاد تان را نبرد بیایید با هم نحوه امان  بر کرده است. برای آنکه خنده احتمااًل تا اینجای کار، ادعاهای ما شما را از خنده روده

.آنگاه خواهیم دید که ”کارآفرین“داری بکاویم: مفهوم  های اپوزیسیون را به یکی از بیشمار مفاهیم جهان سرمایه و سیمای ایران و رسانه

زند. اماا پایاش از آن  داری بیرون می های جهان سرمایه داری، به یکسان از دهان کثیف این روباه ی سرمایه چگونه دم خروس گندیده

 را نیز بررسی کنیم. ”کارآفرینی“ی  اجازه دهید کمی مقوله

 

 خوار رانتی و کارآفرین نمونه ی لیبرالی: تولید ملی در دوراهی سرمایه افسانه 
، ”فسااد“اند تا تمام معضالت موجود در نظام اقتاصاادی را باه گاردن  داری در ایران آموخته پردازان نظام سرمایه گران و نظریه تحلیل

ی کاارآفاریانای و حضاور  بیاندازند و راه رهایی از مشکالت اقتصادی را نیز تقویت روحایاه ”سازی بد خصوصی“و  ”خواری رانت“

 دانند. اما ببینیم کارآفرین کیست و کارآفرینی چیست؟  های مدیریتی می کارآفرینان حاذق و اهل فن در حوزه

ها و رساوم را باه چاالاش  پذیری است که جسارت دارد، سنت داری، معتقدند کارآفرین شخص ریسک پردازان جهان سرمایه نظریه

گیرد و قلبش نه برای سود بیاشاتار کاه  ی خود را در مسیرهای تازه به کار می های نو، بدیا و خالقانه، سرمایه کشد و با داشتن ایده می

 ”کارآفرین“وسی و منوتو: تالقی دو خط موازی در حمایت از  بیست 
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تپد. این مسیرهای تازه یعنی گردش صحی  چرخ اقتصاد و امکان اشتغال صدها و بلکه هزاران جوان بیکار. به عاباارت  برای تولید می

 آفریند.  هایی که خودشان از توان کار کردن برخوردارند کار می دیگر کارآفرین از منظر اینان شخصی است که برای بازوها و چشم

های آقای کارآفرین  بازی پردازان کارآفرینی اهمیتی ندارد که اصواًل چرا باید جوانان بیکاری وجود داشته باشند که به قهرمان برای نظریه

های نو پایادا شاود و  نیازمند شوند. چرا این همه انسان که از زور بازو و نیروی ذهن نیز برخوردارند، باید منتظر بمانند تا کسی با ایده

آقاایاان  ”های نو و بادیاا ایده“همچنین برای این جماعت مهم نیست که چه کسانی، تحت چه شرایطی  .”کار بیافریند“برای ایشان 

گیرناد، باا  به خود می ”ایده و خالقیت“پردازان کارآفرینی، نام  کنند. تخیالت آقای کارآفرین که در ادبیات نظریه کارآفرین را عملی می

هاای آناان  های آقای کارآفرین بر شانه پوشند. کارگرانی که موفقیت ی واقعیت به خود می روزی کارگران است که جامه زحمات شبانه

عنوان مشتی مادیاون و  شود، آنجاست که این کارگران به ی کارآفرینی به جایگاه آنان می ای که در مقوله شود، اما تنها اشاره ساخته می

 شوند.  ممنون آقای کارآفرین معرفی می

شود که دقیقًا همین دوگانگی  رو ساخته و پرداخته می کاسه است. مفهوم کارآفرینی از آن ای زیر نیم جا باید متوجه شد که کاسه از همین

را بپوشاند: کارگر در برابر کارفرما. دیگر با دو جناح و دوطرف که یکی صاحب سرمایه و ابزار تولید و دیگری فقط صاحب نیروی کاار 

باشد طرف نیستیم. بلکه با نیکوکاران دلسوزی مواجهیم که کارگر از رهگذر هوش سرشارشان امکان کار کردن یافته است. برای پرهیز 

جاهاان  ”کارآفریاناان“کار و ثروت توسط برترین  ”آفرینش“ی  نگاهی به نحوه مان، بیایید با هم نیم از لفاظِی بیهوده برای اثبات سخنان

 های ایرانی نیز روشن شود.  های جهان تکلیف ما با نسخه بپردازیم تا با بررسی برترین کارآفرین

شناسیم. خّیر و نیکوکاری که چندین میلیارد دالر از جیب مبارک برای جلوگیری از فقر و گرسنگی و  ی ما می آقای بیل گیتس را همه

یبا از زیست یک کارآفرین انسان نجات کودکان در آفریقا خرج کرده است؛ جلوه ی زیبا روِی به غایت کثیف  دوست. اما این جلوه ای ز

سلمان، قصاب کودکاان یامان را  گیتس با محمد بن نشینی آقای بیل دیگری هم دارد. ما استثمار کارگران شرکت مایکروسافت، یا هم

هاا غاول  رویم. شرکت مایکروسافت یکای از ده کنیم و مستقیمًا سراغ یکی از منابا کثیف سود این کارآفرین نیکوکار می بررسی نمی

ها و بوردهای خود به ویژه فلز با ارزش کبالت را به بهایی بسایاار  ها، باتری الکترونیکی است که منابا و مواد خام مورد نیاز برای تراشه

تریان  شوند که کودکان و کارگران آفریقایی به وحشیانه کند. این فلزات از معادنی استخراج می ی کنگو تهیه می زده اندک از کشور جنگ

ای هستاناد کاه در  های شورشی شوند. بسیاری از این معادن در اختیار گروه شکل ممکن استثمار شده و گاه حتی به بردگی گرفته می

ی کار کودکاان و کاارگاران،  آقای بیل گیتس، کارآفرین برتر جهان، در یک سمت آفریقا، از ثمره 1جنگ داخلی کنگو دخالت دارند.

ساالران آفریقایی )و البته عربستانی!( حشر و نشر دارد و در سمت دیگر همین قاره، با لبخندی بر لب ناجای  مکد و با جنگ ثروت می

 دار است، نه؟ ای برای یک سرمایه ی شرافتمندانه شود. چهره کودکان آفریقایی می

ها بود، آقای استیو جابز، مدیرعامل موفق شرکت اپل است. بابایانایام ایان  دیگر کارآفرین برتر جهان که روزگاری نامش بر سر زبان

ی ماحاصاوالت  اسات؟ عاماده ”آفاریاده“های موفقیت به چه صورت برای هزاران کارگر کار  ی کتاب کارآفرین برتر جهان و اسوه

کنناد.  های جنوب شرق آسیا تولید می هایی چون اپل، گوگل، مایکروسافت و غیره را صدها هزار کارگر در کارخانه الکترونیکی شرکت
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سااعات  13میلیون کارگر در خدمت دارد.  1.2کان است. این شرکت تایوانی قریب به  ها، شرکت فاکس یکی از بزرگترین این کمپانی

کار در هفت روز هفته با دستمزدهای ناچیز و سرکوب شدید اعتراضات کارگران، کار را به خودکشی برخی از کارگران کشاند. وقاتای 

ها کمتر از نرخ خاودکشای در  هزار نفر آنجایند. نرخ خودکشی آن  044 “کنید چه گفت؟  آقای استیو جابز از ماجرا باخبر شد، فکر می

و تاعادادی هام “  کاار آفاریادیاد“هزار نفر  044نصیحت خوبی است. اگر برای  3“کننده است. ایاالت متحده است، اما باز هم نگران

توانید حسابی نگران شوید، ولی همچنان به استثمار کارگران ادامه دهید. اما این پایان ماجرا نیست. کارآفرینان برتر  خودکشی کردند می

جا کارده و  پردازی را جابه ی فسادهای مالی نیز مرزهای ایده های بدیعی دارند، بلکه در زمینه ی کارآفرینی ایده جهان نه تنها در زمینه

اند. برای نمونه شرکت اپل، تحت مدیریت آقایان کارآفرین، استیو جاباز و تایام  الگوهای سرآمدی برای همتایان خود در ایران آفریده

شرکت اپل و فساادهاای  2میلیارد دالر فرار مالیاتی داشته است. 19های مالی، طی یک دهه قریب به  برداری از مخفیگاه کوک، با بهره

 دانند. را عامل فالکت کارگران می ”فساد“داری بلکه  های منتقدینی باشد که نه نظام سرمایه اش باید مشت محکمی بر یاوه مالیاتی

اجازه بدهید در پایان به یکی از ثروتمندترین افراد جهان، آقای جف بیزوس، مالک شرکت آمازون نیز اشاره کنیم. کارآفرین برتری که با 

ها سر هم کاناناد. آقاای جاف  سفر به فضا، مرزهای تخیل را درنوردیده و جمیا هواداران کارآفرینی را واداشته تا به احترامش افسانه

کنید با قدرت ناباوغ و  تا فضا طی کند؟ اگر فکر می 1110ای در سال  بیزوس چگونه توانست مسیر موفقیت را از یک پارکینگ اجاره

ی جان کارگران آمریاکاایای! شارکات  روزی، باید بگوییم که سخت در اشتباهید. پاسخ درست این است: با مکیدن شیره تالش شبانه

، سیزده کارگر در ایان 3412های کار برای کارگران در آمریکا قرار دارد. به نحوی که تنها در سال  ترین محل آمازون در صدر نامطلوب

اخیرًا کارگران این شرکت، که ساعات کار طوالنی، دستمزد ناچیز و محیط کار ناایمن دارند، مباارزات  0اند. شرکت خدماتی کشته شده

 ”کارآفریان“اند. بهترین  منظور تقویت جایگاه خود در برابر کارآفرین محترم آغاز کرده ی کارگری به ای را برای تشکیل اتحادیه گسترده

های بدیعی برای مقابله با کارگران در چنته دارند: با انبوه متون تبلیغاتی، جالاساات ” ایده“ی زمین و نوکرانش نیز در سمت مقابل  کره

ای ماناصارف کاناناد.  کوشند کارگران را از شرکت در انتخابات اتاحاادیاه توجیهی و حتی تهدید به اخراج دسته جمعی کارگران، می

توانید اراضی باایار  بله! شما هم می 9“ کنیم اتحادیه برای کارگران مناسب نیست. ما فکر می“گوی آقای بیزوس نیز اعالم کرده که  سخن

ایاد  ای را که با قتل کارگران تصاحب کرده در آفریقا را آبادان کنید و حتی به فضا سفر کنید، به شرط اینکه چند صد میلیارد دالر سرمایه

 در جیب داشته باشید. 

کارآفرینان آمریکایی اسات. پاس باایاد  ”آفرینِی -کار“ی  ی شیوه پرده ای از پشت ها گوشه چون که صد آید نود هم پیش ما است. این

هم برای ما معلوم شده باشد. قماش ایرانی این جماعت، از پایاشاتاازان  -دار ایران ی سرمایه بخوانید طبقه-حساب کارآفرینان ایرانی 

اش باا فسااد،  دار، چه موفق باشد چه ورشکسته، زیست و جایگاه اند. سرمایه ها آموخته درس ”کارآفرینی“ی  شان در زمینه آمریکایی

ی استثمار کارگران موفق است و با هزار دوز و کلک از  دار، تا زمانی که در زمینه کشی  و سرکوب کارگر گره خورده است. سرمایه بهره

است. آنگاه که همین  ”کارآفرین“داری  های سرمایه یابد، نامش نزد بوقچی آید و در بازار برای خود جای پایی می ی رقبایش برمی عهده
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کشد و برای نجات خود به فروش و غارت اموال شرکت و باال کشیدن حق و  دار به هزار و یک  دلیل کارش به ورشکستگی می سرمایه

 دهد. خوار و سودپرست و مدیر ناکارآمد تغییر نام می زند، به رانت حقوق کارگران دست می

  

 تبلیغ برای کارآفرین خوب ایرانی: اقتدای منوتو به فرمان رهبری
دانیم که چاناد ساالای  تر شد، اجازه بدهید سراغ یک اتفاق جالب برویم. همه می کمی روشن ”کارآفرین“حاال که تکلیف ما با مفهوم 

نیاسات.  ”سال پیامبر اعظم و ...“شوند و دیگر خبری از شعائر مذهبی همچون  بخش نام هر سال می است شعارهای اقتصادی زینت

ای را بارای  هاای ویاژه و نیز اخبار بیست و سی، بخاش 1ویژه اخبار رسمی شبکه  ها است که صدا و سیمای ایران، به در همین سال

 اند. ی ایجاد اشتغال و خودکفایی اختصا  داده ایرانی در زمینه ”کارآفرینان“های  پرداختن به نوآوری

حکومت ایران بارای  ”بد بودن“ی مستندات و اخبار و افشاگری برای اثبات  روز به تهیه های اپوزیسیون، شبانه سوی مرزها، رسانه در آن

کوشند به کارگران ساکن در ایاران نشاان  ها می کنند. این رسانه ایرانیانی اشتغال دارند که خود درون مرزهای همان حکومت زندگی می

های اپوزیسیون تالش وافری دارند که نشان دهند صادا  دهند که زندگی در این کشور تا چه اندازه سخت و دشوار است! همچنین رسانه

ای ظریف،بسیار ظریف وجود دارد. از زمانی که ماقااماات  و سیمای ایران بلندگوی آخوندهای حاکم ایران است. اما در این میان نکته

اند و صدا وسیمای خود را به محل حمایت از کارآفرینان ایرانی بادل  ایران به صرافت ضرورت حمایت از تولید و کارآفرین ایرانی رسیده

 اند. عجیب نیست؟ گیری کاماًل مشابهی رسیده های اپوزیسیون نیز به نتیجه اند، رسانه کرده

ی موفقیت کارآفرینان داخل ایران تولید کرده  های متنوعی در زمینه نو آیتم ی سمت کنیم و نیز برنامه ی منوتو با هشتگ حمایت می شبکه 

ی کاارآفاریان  ی ایران اینترنشنال، در برنامه همچنین شبکه 6داران داخل ایران نیز پرداخته است. و حتی به مصاحبه با برخی از سرمایه

اندرکاران این شبکه خبر ندارند که جاماهاوری  کند. خوب، احتمااًل دست خود ما را با کارآفرینان ایرانی در اقصی نقاط جهان آشنا می

ی  ی همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، زمینه ای به نام سامانه اسالمی چندین گام جلوتر از آنان، با ایجاد شبکه

تن از متخصصان و کارآفرینان ایرانی را از خارج به داخل  3944همکاری و حتی بازگشت کارآفرینان محترم را فراهم کرده و تا کنون نیز 

دار ایارانای  شوند و در حمایت از سرمایه رسند حسابی با هم رفیق می دار می بازگردانده است. ظاهرًا دشمنان دیرینه وقتی به نام سرمایه

 ربایند. گوی سبقت از هم می

ی منوتو در گزارشی کثیف به شرکت تولید لوازم باهاداشاتای فایاروز و  کند. شبکه ای دیگر دست این جماعت را حسابی رو می نمونه

کرده است. ایان گازارش  ”کارآفرینی“پردازد که برای معلوالن  ایران می ”کارآفرینان برتر“اش، سید محمد موسوی، یکی از  مدیرعامل

کاناد.  های ملی ایران معرفی می ای از سرمایه دهند، به عنوان نمونه اش را معلولین تشکیل می درصد پرسنل 14کارفرمایی را که قریب به 

ی شخصی ساخته شده که با ماعالاولایات آشاناا اسات ...  ی  کارآفرینانه با اندیشه“گوید:  ی منوتو در وصف این کارخانه می شبکه

در  .”های منطقی و متعهدانه توانسته نگاه مردم به معلوالن را تغییر بدهد گذاری نظیر در کشور که به برکت داشتن سرمایه ای بی مجموعه

زند، کارگران معلول، همچون افرادی نااتاوان باه  وسی می های مشابه بیست ی گزارش اش تنه به تنه کلمه به این گزارش، که از قضا کلمه
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نفس و  اند اعتماد به توانسته  9“ آقا گذاری منطقی حاج سرمایه“اند و حاال به برکت  شوند که از جامعه دور انداخته شده تصویر کشیده می

ی  استقالل مالی خود را در جامعه بازیابند. در این گزارش آنچه مفقود است، چرایی نبود کار و شغل بارای ماعالاوالن در جااماعاه

شود. همایان شاکال از  جستجو می ”ی کارآفرینانه اندیشه“هایش پرداخته نشده نیز در  داری است. پاسخ معضلی که به ریشه سرمایه

هایی که از ”آخوند“اند مشاهده کنیم. برای  توانیم در کالم مسؤالنی که از این مجموعه بازدید داشته توصیف وضعیت معلوالن را نیز می

ی معلولین کشور است. آنچه در کالم این  اند نیز، آنچه اهمیت داشته ایجاد کار و اشتغال برای اقلیتی از جامعه این مجموعه بازدید کرده

 آمیز با معلوالن است. های برخورد تبعیض جماعت نیز ناپیدا است، ریشه

ی فیروز از دولت کارده اسات.  ، اقدام به خریداری شرکت ورشکسته1294ی  داری است که در دهه آقای سیدمحمد موسوی، سرمایه

دار، کارخانه را  اند. سرمایه داران واگذار شده تپه و هپکو نیز به دیگر سرمایه هایی چون هفت قریب به یقین، طبق همان روندی که شرکت

 ”ی های کارآفرینانه اندیشه“های کارآفرینانه، که با زحمت و تالش صدها کارگر احیاء کرده است. جالب است که یکی از  نه با اندیشه

 0زایی و البته به کام سودآوری باوده اسات. جای استفاده از ماشین، به نام اشتغال دار تالش برای استفاده از نیروی انسانی به این سرمایه

 های تولید با به کارگیری کارگران ارزان و مطیا. ای است: کاهش هزینه ی خالقانه خوب اندیشه

دهند. باه  نفس خود را نیز از دست می داری امنیت شغلی پایینی دارند و به علت معلولیت اعتماد به ی سرمایه کارگران معلول در جامعه

گاهی طبقاتی  خود برای سرمایه ی کارگر، خودبه کارگیری این قشر از طبقه دار سودآور است. چرا که اواًل این کارگران، در شرایطی که آ

آورناد.  دانند و همچون شیخ و مرشد و نه کارفرما، وی را در ناظار مای در سطحی نازل قرار دارد، خود را مدیون و ممنون کارفرما می

ی جامعه است که برای چانایان  شود که وظیفه عنوان مرحمت کارفرما معرفی می تدارک محیط  کار مناسب برای معلولین در حالی به

دانند، حتی اگر قصوری  هام  افرادی شغل و جایگاه اجتماعی مناسب مهیا کند. همچنین این کارگران چون خود را مدیون کارفرما می

االمر کارفرما هستند. دیگر آنکه چاون ایان کاارگاران  کنند و بیش از دیگر کارگران مطیا شان رخ دهد اعتراضی نمی در حق و حقوق

بیشتر کاار  ”با انگیزه“درد هم هستند  آورند، و چون در محیطی قرار دارند که همه هم ی کارگر شغل گیر می تر از دیگر آحاد طبقه سخت

ی فیروز را هم شادمان کرده است. وی برخالف شخص کارفرما که ریااکااراناه  کنند. این همان چیزی است که مدیر تولید کارخانه می

شان باالست، راندمان باالتری هم  ی کار کردن بین چون انگیزه“آورد:  کند سود برایش اهمیتی ندارد، اصل ماجرا را به زبان می عنوان می

 محترم، استفاده از نیروی کاری که نسبت به بقیه راندمان کاری باالتری دارد. ”کارآفرین“آمیز  ی نبوغ این است ایده 1“دارند.

داران آمده است. این شبکه در حالی که زمین و زمان را باه  ی منوتو حسابی به کمک جمهوری اسالمی و سرمایه بینیم شبکه خوب، می

گاه های زرد و خاله دوزد تا به کمک گزارش هم می های کودکانه افشاگری کند که جمهوری اسالمی دولتی ناکارآمد  بازی زنکی و با کارآ

هاای جاهاان  ، همچون تمام باوقاچای”مرحمت کارآفرین“حل به  رسد،  با تقلیل راه ی عدم اشتغال معلولین می است، وقتی به مسئله

کند. این هماان کااری اسات کاه  داران خّیر و نیکوکار وابسته می داری، وظایف اجتماعی دولت را به مرحمت و لطف سرمایه سرمایه

سازی دولت و دعوت از فعالین مدنی  دهد. حمله به وظایف اجتماعی دولت به نام کوچک گرایانه آن را انجام می جمهوری اسالمی عمل

 نوعان خود. داران برای کمک به  هم و خّیرین و البته سرمایه
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ی  خالی از لطف نیست اگر بدانیم که شبکه

ی اپاوزیسایاون  عناوان رسااناه منوتو، به

جمهوری اسالمی و طرفدار پاروپااقار  

عاناوان  مخلوع، کسای را باه ”شاهزاده“

ماعارفای   14“ گذار متعهد و دلساوز سرمایه“

کند که از قضا باا ساران جاماهاوری  می

اسالمی حشر و نشر دارد و از جامالاه در 

اش تلویحًا  دیدار محسن رضایی از کارخانه

نامد:  ی خط مقدم تولید می خود را فرمانده

شما از فرماندهان و مدافعان عازت ایان “

ها پیش جنابعالی را  اید، سال مملکت بوده

ی دفاع از مارزهاای کشاورماان  در جبهه

ها شاماا را در  دیدم و از اینکه بعد از سال

کانام،  این خط مقدم تولیاد زیاارت مای

توانایام  خوب مثل اینکه می 11“ خوشحالم.

کارخانه را از دولت ایاران باخاریام، باا 

ی جمعه و  فرماندهان رده باالی سپاه، ائمه

اعضای مجما تشخیص مصلحت نظام در 

نشویم. ولی  ”خصولتی“ارتباط باشیم ولی 

خواری ناباود؟  مگر  این همان تعریف رانت

بیل و دروغین ایان  الحق که تعاریف هردم

         ”ساازی باد خصوصی“جماعت در مورد 

درد خودشاان  فقط به ”دار نااهل سرمایه“و 

 خورد.  می

کنند و از قضا جمهوری اسالمی  اجرت کارگران ارتزاق می دارانی هستند که از محل کار بی نامند، سرمایه ها کارآفرین می آنچه این رسانه

ماعارفای  ”ناکارآمدی دولت، فساد و رانات“های اپوزیسیون به دروغ عامل فالکت کارگران ایرانی را  شان است. رسانه نیز دولت متبوع

ی سیااساِی  ها صرفًا با جلوه داری است. این رسانه بندند که این فساد و ناکارآمدی عیِن عملکرد نظام سرمایه کنند و چشم بر این می می

 محمد موسوی در صفحه اینستاگرام منوتو برنامه منوتو درباره سید

 محمد موسوی در شبکه دو برنامه صداوسیما درباره سید
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داری برای کارگران. بارای ایشاان  مشکل دارند، نه تبعات استقرار نظم سرمایه ”آخوندها“داری در ایران، یعنی  کوچکی از نظام سرمایه

داران ایاران را تاقادیاس  ها سرمایه هستند. اگر این رسانه ”کارآفرین“وپاهایی هستند که برای اشتغال نیازمند  دست کارگران همان بی

حاماایات کاناناد،  ”کارآفرین“ها اگر بخواهند حقیقتًا از  داران است. از قضا این رسانه کنند، دولت ایران حقیقتًا در خدمت سرمایه می

اند که دولت ایران، و همان نگاهی را باه  ها همان اندازه دشمن کارگران بایست از در حمایت از جمهوری اسالمی درآیند! این رسانه می

 دار و مدیر مجرب نیاز دارند. کنند که دولت ایران بدان اشتغال دارد: مشتی طفیلِی ناتوان که به سرمایه کارگر تبلیغ می

داری در ایران به میان آید، ناخواسته فتوای رهبر را هم به گاوش  ها آنجا که پای اصل مناسبات سرمایه حقیقت نیز آن است که این رسانه

ی  هایی که تنه باه تاناه ها و گزارش کنند. برنامه شنوند و پیرِو شعار سال، یعنی حمایت از تولید ملی، برنامه و گزارش تولید می جان می

پاردازی و  های اپوزیسیون و صداوسیمای ایاران در دروغ زنند. ابتدای کار، توضی  دادیم که چگونه رسانه وسی می های بیست گزارش

رنگ و  فریبکاری هیچ تفاوتی با هم ندارند. همان ابتدا هم گفتیم که چون پای منافا بنیادین سرمایه وسط بیاید، همه یک شکل و یک

 کنند. شوند. اینجا است که دو خط موازی همدیگر را قطا می صدا می یک

 

 ها نوشت پی

 .1219دی  11دست کودکان کار، روزنامۀ صمت،  بنگرید به: استخراج کبالت به -1
توانیاد باه  . همچنین می1216شهریور  12دهد زندگی و مرگ در شهر ممنوعۀ اپل، ترجمان،  بنگرید به: آیفونی که دست شماست بوی خون می -3

 گزارش روزنامۀ گاردین مراجعه کنید:
 Apple factories accused of exploiting Chinese workers, The Guardian, 30 April 2011. 

 .1216آبان  16سی فارسی،  بی اسناد پارادایز؛ مفر مالیاتی اپل برمال شد، بی -2
. همچنین بنگرید به: آمازون کارگران را  باردۀ 1210اردیبهشت  9ترین محل کار برای کارگران، خبرآنالین،  آمازون در صدر فهرست نامطلوب -0

. نیز: درآمد یک ثانیۀ رئیس آمازون معادل هشت هفته کار یک کارگر ایان شارکات اسات. 1210مرداد  9ها کرده است، ایندپندنت فارسی،  روبات
 .1211آذر  30ایندپندنت فارسی، 

 .1041فروردین  14سی فارسی،  بی ساز خواهد شد؟، بی انتخابات اتحادیه آمازون؛ آیا کارگر سابق تاریخ -9
های  آید و درخصو  توانایی موکی، از ایران روی آنتن می های سمت نو این شبکه، خانم شقایق تقوی، مالک برند کوکی از جمله در یکی از برنامه -6

 دهد. پنهان زنان ایرانی داد سخن می
ای است که از زبان کارگران شارکات در ایان  ویدیوی گزارش شبکۀ منوتو، در کانال اینستاگرامی این شبکه در دسترس است و این دقیقًا جمله -9

 شود.  گزارش بیان می
کایالاوماتاری  104بهشت جایی است در  .”دهد که دستگاه اتوماسیون بیاوریم و جوانان ما در خیابان بیکار باشند شرایط جامعۀ ما اجازه نمی“-0

 .1216مرداد  21تهران، تابناک، 
 همان.  -1

 گزارش شبکۀ منوتو از کارخانۀ فیروز. -14
 . 1211بهمن  31بازدید دبیر مجما تشخیص مصلحت نظام از گروه بهداشتی فیروز در قزوین، باشگاه خبرنگاران جوان،  -11
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شاود. ایان تصاور  ی متوسط" بیان مای تصور غالب معلمان از خود بیشتر تحت عنوان دو اصطالح "قشر فرهنگی" یا "جزوی از طبقه
داری باشد، تحات تاأثایار کااربارد  ی سرمایه ی اقتصادسیاسی جامعه ای علمی در حوزه غالب و رایج بیشتر از آن که ناشی از بررسی

های مسلط، نهادها و مسئوالن دولتی برای معلمان از جانب ایشاان باه کاار رفاتاه اسات.  پرشمار این دو اصطالح از جانب رسانه
ی  های مشترک میان شکل کار و ظاواهار زنادگای روزماره های مسلط، نهادها و مسئوالن دولتی با ارجاع به یک سری ویژگی رسانه

 اند. معلمان مفاهیمی نادقیق و غلط برای ایشان جعل کرده

بااالی  شوند یا کارمندان و مسائاوالن رده منظور از "فرهنگی" چیست؟ آیا اساتید دانشگاهی هم جزو این "قشر فرهنگی" محسوب می
اند؟ مگر نه این که کار ایان  های فرهنگی، هنری و حتی مذهبی نیز از همین دسته سازمانی دولتی همچون وزارت ارشاد و دیگر سازمان

سازد؟ آیا غیر از این اسات  ی "قشر" چه چیزی را روشن می ی فرهنگ در جامعه در ارتباط است؟ خوِد واژه ای با مقوله افراد نیز به گونه
ای مستقایام  بریم منظور این است که در جامعه اقشار متعدد و پرشماری موجودند که بی آن که رابطه ی قشر را به کار می که وقتی کلمه

را دارند؟ قشر معلاماان، قشار باازاریاان، قشار  -و نه لزومًا متضاد با هم-مند با هم داشته باشند صرفًا هر کدام منافا خا   و نظام
اند و هر کدام منافا خود را دارناد کاه دولات  داران، قشر مذهبی و ... همه و همه در جایگاهی برابر، شهروندان این جامعه کارخانه

ای غیرمتضاد با یاکادیاگار و  ی منافا اقشار با یکدیگر رابطه موظف است منافا همگی این اقشار را تأمین کند؟ در چنین فهمی رابطه
ای در مقام شهروند با دولتش است. بنابراین اصطالح "قشر فرهنگی" مفهومی نااروشان و  ی هر یک از این اقشار با دولت رابطه رابطه

های جامعاه و  ی معلمان با دیگر بخش گوید و نه آن که رابطه ی نقش و جایگاه کار معلمان به ما چیز دقیقی می خنثی است و نه درباره
 دهد. دولت را به درستی توضی  می

 ی جنبش معلمان در ایران درباره
 داری ی سرمایه اقتصاد سیاسی نیروی کار معلمان در جامعه -بخش اول 

 با اعتصاب، خواستار افزایش دستمزد خود شدند.  7341معلمان در اردیبهشت 
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ی این اصطالح چیست؟ طبقاات بار اسااس چاه  ی متوسط" اوضاع بدتر است. تعریف عام طبقه از دریچه ی اصطالح "طبقه درباره
شوند؟ در این معیارها متوسط بودن به چه معناست؟ منظور درآمد متوسط است؟ اگر ماناظاور ایان  معیارهایی از یکدیگر تمیز داده می

است آیا طبقات را باید بر اساس درآمدشان از یکدیگر تفکیک کرد؟ در طیف درآمدها با چه معیاری مرز میان طبقات را تعیین کانایام؟ 
ی میان این طبقات چیست؟ آیاا  گاه دیگر طبقات جامعه چه نام و مشخصاتی دارند؟ رابطه ی متوسط دفاع کنیم آن اگر از اصطالح طبقه
ی هر یک از ایشان با دولت روبرو نیستیم؟ هر کاس  ی میان طبقات و رابطه سازِی رابطه ی قشر در این جا با خنثی باز هم همچون واژه

اش را نیز تغییر داده. پس جایگاه طبقاتی بیشتر از آن که بیانگر جایگاه اجتماعی افاراد در  که توانسته باشد درآمدش را بیشتر کند طبقه
ی متوساط"  بینیم که در عمل، استفاده از اصطالح "طبقه شیوه تولید باشد بیانگر همت و شانس ایشان در کسب درآمد بیشتر است. می

 آفریند تا این که روشنگر نقش و جایگاه معلمان در جامعه باشد. گوید و بیشتر سؤال می برای معلمان چیزی به ما نمی

گویا این دو اصطالح بیشتر از آن که بخواهند درکی روشن از نقش و جایگاه معلمان و کار ایشان در جامعه به ما ارائه دهاناد الاقاابای 
شان برای معلماان بادون  داری. هر کدام از این دو اصطالح و به کاربردن ی سرمایه اند برای پوشاندن نام واقعی ایشان در جامعه پوشالی

ای با این مناسباات  ی نیروهای اجتماعی مختلف در جامعه آن که درکی روشن از جامعه و مناسبات تولیدی مسلط بر آن، نقش و رابطه
شوند تا معلمان به نقش و جایگاه واقعای و  های مسلط، نهادها و مسئوالن دولتی به کار برده می به ما ارائه دهند، صرفًا از جانب رسانه
 پراهمیت خود در جامعه واقف نشوند.

برای آن که نقش و جایگاه واقعی معلمان و کار ایشان در جامعه را بشناسیم باید جایگاه ایشان را در مناسبات تولیدی مسلط بر جامعاه 
ی معلمان بلکه هر فردی زمانی نسبت خود را با جامعه به درستای  داری مورد بررسی قرار دهیم. نه فقط درباره یعنی شیوه تولید سرمایه

داری، بازشناسد. بنابراین سؤالی کلیدی کاه در  ی سرمایه ی فعلی، یعنی جامعه تحلیل کرده که بتواند جایگاه طبقاتی خود را در جامعه
تر بپرسیام:  اند؟ روشن داری در کدام طبقه قرار گرفته ی سرمایه ابتدا به دنبال پاسخی برای آن خواهیم بود این است که معلمان در جامعه

ایم. در باخاش  ی کارگرند؟ در این متن، که بخش اول از متنی سه بخشی است، بر پاسخ به این سؤال متمرکز شده آیا معلمان جزو طبقه
 ی جنبش معلمان در ایران و وضعیت حال حاضر آن خواهیم پرداخت. شوند به تاریخچه دوم و سوم متن که در آینده منتشر می

 ی کارگرند؟ آیا معلمان جزو طبقه

داری داشته باشیم. سپاس ماناطاباق باا  ی سرمایه ی کارگر در جامعه برای پاسخ به این سؤال ابتدا به ساکن باید تعریفی کلی از طبقه
ی کارگر باید نقشی را که این طاباقاه در  اند یا خیر. برای تعریفی صحی  از طبقه شده ببینیم آیا معلمان جزوی از این طبقه تعریف ارائه

ی این طباقاه در ناظاام تاولایاد  دارانه دارد مورد نظر قرار دهیم. این نقش روشن نخواهد شد مگر آن که رابطه ی تولید سرمایه گستره
 1داری با سایر طبقات برای ما روشن شود. سرمایه

رو برای  نیست و از همینبرای امرار معاش خود مالک چیزی جز نیروی کارش داری کارگر کسی است که  ی تولید سرمایه در شیوه

در قرار دهد و  -مالکان ابزار تولید و زمین-است نیروی کار خود را بفروشد و در اختیار خریدار مجبور تداوم زندگی خود در جامعه 
یافت کند ازای مبادله ی  داری به واسطاه ی سرمایه . یعنی کارگران در جامعهی نیروی کارش مبلغی پول تحت عنوان دستمزد در
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عدم مالکیت بر ابزار تولید، عدم دسترسی به وسایل معاش و عدم چیرگی بر شرایط تولید، برای امرار معاش مجبور به کاِر مزدباگایاری 
باا  -کاارگار-ی نیروی کاار  ی فروشنده شوند. البته بسته به اینکه خریدار دقیقًا چه جایگاهی در شیوه تولید داشته باشد و رابطه می

پردازیم. در کلیت موضوع اما کسی که در یاک چانایان  هایی رقم خواهد خورد که در ادامه به آن می خریدار به چه شکلی باشد تفاوت
ی پارولاتااریاا در تاحالایال ماارکاس از  نما و ساختاری طبقه ی سرشت شود. "مشخصه گیرد کارگر محسوب می ای قرار می رابطه

ی  داری، اجبار اقتصادی و اجتماعی به فروختن نیروی کار خود است. از این رو، نه تنها کارگران صنعتی یدی، بالاکاه هاماه سرمایه

عدد  مدالدکدیدت آیناد:  ی پرولتاریا به حساب می مزدبگیران غیرمولدی که در معرض قیود بنیادین مشابهی هستند، جزوی از طبقه
پول ناکافی توان بدون دردسر دسترسی داشت!(،  )به زمین هم نمی وسایل تولید، فقدان دسترسی مستقیم به وسایل امرار معاش

 3که همراه است با فروش کمابیش دائمی نیروی کار." برای خرید وسایل امرار معاش

مالکیت در این جا منظور مالکیتی است که فرد بتواند باه  2ی کارگر برای امرار معاش خود مالک چیزی جز نیروی کارش نیست. طبقه
ی آن بدون آن که مجبور باشد نیروی کارش را به کسی دیگر واگذار کند، زندگی خود را در جامعه تداوم بخشد. باناابارایان از  پشتوانه

ندارد. به عاناوان  -حتی به شکل ُخرد نیز-ی مالکیت، مالکیت بر ابزار تولید مدنظر است. کارگر هیچگونه مالکیتی بر ابزار تولید  کلمه
ی کامایاونای کاه روی  مالک که دکان یا زمینی هر چند کوچک از آن خود دارند و همچنین راننده مثال صاحب دکان و کشاورز خرده

ی کاارگار باه  ی آنان بر این مالکیت ُخرد استوار باشد، بخشی از طبقاه کند، مادامی که امرار معاِش روزمره ماشینی از آِن خود کار می
هایی میان این طاباقاات  توان تفاوت های سیاسی نیز می ها و موضا آیند. در سط  اعتراضات اقتصادی و همچنین واکنش حساب نمی

مالک و رانندگان دیگر باه عاناوان کاارگاران  ی آن، تفاوت مطالباتی است که رانندگان خرده ی کارگر ُجست. مثاًل نمونه میانی با طبقه
شان در جامعه، منافا طبقااتای  مطرح کردند، چرا که هر کدام بنا به جایگاه طبقاتی متفاوت 1219بخش حمل و نقل در اعتصاب پاییز 

مطرح کردند هاماچاون  19داراِن مالک در اعتصاب سال  کردند. به عنوان نمونه مطالباتی که کامیون خا  و متفاوت خود را دنبال می
کرد که با مطالبات طبقاتی راننادگاان  ی سوخت" منافعی را دنبال می "کاهش قیمت لوازم یدکی و الستیک" و همچنین "افزایش سهمیه

 شان متفاوت بود. کارگر در افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری

ایان کاه اول گیرند یا خیر.  داری داریم، ببینیم معلمان نیز در این طبقه قرار می ی سرمایه ی کارگر در جامعه حال با تعریفی که از طبقه

این که به دلیال ایان دو  ی کارگر، مالک چیزی نیستند در جامعه مگر نیروی کارشان.  معلمان برای امرار معاش خود، همچون طبقه

ی کارگر، مجبور به فروش نایاروی کاار  عدم مالکیت بر ابزار تولید و عدم دسترسی مستقیم به وسایل معاش، معلمان، همچون طبقه

این که معلم ناچار است برای امرار معاش خود نیروی کارش را باه کسای سو  اند.  داری ی سرمایه خود برای تداوم زندگی در جامعه

دار  ی سرماایاه دار منفرد یا حتی دولت به مثابه عبارتی بفروشد. خریدار این نیروی کار ممکن است دولت، سرمایه دیگر واگذار کند یا به
کنند. بنابراین ماعالاماان نایاز  باشد اما در هر صورت معلمان نیروی کارشان را در ازای مبلغی تحت عنوان دستمزد به غیر واگذار می

شاوناد.  داری برای امرار معاش مجبور به کاِر مزدبگیری مای ی سرمایه شان در جامعه ی کارگر بنا به جایگاه و شرایط همچون کل طبقه
 ی کارگرند. به همین دلیل ایشان نیز جزوی از طبقه
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نیروی کار خاود را باه دولات  0التدریسی کنند چه رسمی و چه پیمانی و چه حق معلمانی که زیرنظر وزارت آموزش و پرورش کار می
های خصوصی نیز نیروی کار خود را باه  گیرند. معلمان مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی و آموزشگاه فروشند و از دولت دستمزد می می

کنند. البته عمومًا به شکل نادرستی برای پولی که معلماان در  فروشند و در قبال آن دستمزد دریافت می دار می شکل مستقیم به سرمایه
ی "حقوق" به کاار  شود و به جای آن واژه ی "دستمزد" استفاده نمی گیرند از واژه دار و یا دولت می ازای فروش نیروی کار خود از سرمایه

ی نیروی کار معلمان ایجااد  ای به جای دستمزد تغییری در شکل مزدبگیرِی مبادله رود و صدالبته واض  است که استفاده از هر واژه می
 کنند. ی کارگر بنا به اجبار مزدبگیرند، یعنی نیروی کارشان را در ازای مزد به غیر واگذار می کند. معلمان هچون کل طبقه نمی

ها، نهادها و مسئوالن دولاتای  ی کارگرند اما همانگونه که در ابتدای متن گفتیم رسانه داری بخشی از طبقه ی سرمایه معلمان در جامعه
کنند. متأسفانه خود معلمان نایاز  ی متوسط یاد می ی بخشی از طبقه ی کارگر، که به مثابه اغلب از معلمان، نه به عنوان بخشی از طبقه

بر تاالش  ی این اشتباه عالوه داری دارند. ریشه ی سرمایه های اشتباه را در خصو  نقش و جایگاه معلمان در جامعه وبیش این تلقی کم
ی کاارگار  هایی نادرست در خصو  مفهوم طاباقاه ها و گزاره ی حاکم برای تثبیت تلقی غلط در اذهان ایشان، ناشی از برداشت طبقه

 ها از قرار زیرند: است. این گزاره

 ی کارگر فقط شامل کارگران یدی است. طبقه -1

داری ایان  با تکامل تقسیم کار اجتماعی در طول تاریخ تفکیک تدریجی کار یدی از کار ذهنی صورت گرفته است و در دوران سرماایاه
اند. مناشااء ایان  ی تولید به کارگران یدی و ذهنی تفکیک شده تفکیک به حدنهایی و قطعی خود رسیده است یعنی کارگران در پروسه

ی کار انسان از فعاالایات  ترین ویژگی متمایزکننده ی کارگر داده است؟ مهم تفکیک چیست و آیا چنین تفکیکی تغییری در ماهیت طبقه
گاهانه بودن این فرآیند است. آنچه بدترین معمار را از بهترین زنبور عسل متمایز می های  کند این است که معماْر خانه دیگر موجودات آ

تر به صورت ذهنی وجود داشته اسات.  شده پیش ی حاصل کند. بنابراین نتیجه مشبکی را پیش از آنکه از موم بسازد در ذهن خود بنا می
شاده اسات. باا  های آن موجود بوده و جزئی از فرآیند کار محاساوب مای ترین شکل ی ذهنی برای فرآیند کار در ابتدائی ی نقشه تهیه

ای اهمیت بیشتری یافت و در اثر تقسیم کار فعالیت مستقلی را تشکیال داد  ی چنین نقشه تر شدن فرآیند کار در طول زمان تهیه پیچیده
 که موجب جدایی تدریجی کار ذهنی و جسمی گردید.

دهد. کسی کاه باناا باه  تفکیک کارگران به یدی و ذهنی اما جایگاه و ماهیت کارگری هیچکدام از کارگران یدی و ذهنی را تغییر نمی
شود. تاناهاا  شرایط و جایگاهش در شیوه تولید جامعه مجبور به فروش نیروی کار خود در قالب مزد به غیر باشد کارگر محسوب می

شود وگرنه فاارغ  ی بیشتری می تفاوت کار ذهنی و یدی در این است که در فرایند کار بر کدام جنبه از قوای ذهنی یا جسمی کارگر تکیه
ی مزدی نیروی کار، مالک نیروی کار را به کارگر بادل  یابد مبادله از این که در فرایند کار نیروی کار کارگر چگونه به محصول تحول می

 کند. می

شوند. به گمان ایشاان کاارگاران فاقاط  برخی شبیه به چنین خطایی در خصو  فرایند کار را در خصو  محصول کار مرتکب می
ای به محصول کار نشده. فاارغ از  ی کارگر روشن است هیچ اشاره کنند. همانگونه که در تعریف طبقه محصوالت قابل لمس تولید می

این که محصول کار کارگر قابل لمس باشد یا خیر و فارغ از این که این محصول نیازی جسمانی یا ذهنی از دیگاران بارطارف ساازد، 
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 شوند. ی کارگر محسوب می داری، طبقه ی سرمایه ی اجبار به فروش نیروی کار خود در شکل مزدبگیری در جامعه کارگران به واسطه

بسته نماد کارگر است و این فهم ایدئولوژیک باعث شده است که معلماان، ماهانادساان  های پینه در فهمی به شدت عامیانه نیز دست
ی کارگر به حساب نیایند. در حالی که با این معیاار ناادرسات،  پایین دولتی و ... بخشی از طبقه پایین، حسابداران و کارمندان رده رده

آید. واض  است کاه  ی کارگر به حساب می تری نسبت به یک معلم دارد بخشی از طبقه های زمخت مالک که دست یک کشاورز خرده
تاواناد اسااس  هایی دارند و فقط یک نظرگاه سطحی مای کارگران ذهنی بنابه اقتضای کارشان از لحاظ ظاهری با کارگران یدی تفاوت

 ی کارگر را ظاهر جسمی ایشان قرار دهد. تعریف خود از طبقه

شاوناد.  ی کارگار خاارج نامای ی طبقه شود از دایره بنابراین معلمان به این دلیل که در فرایند کارشان قوای ذهنی بیشتری مصرف می
گاهی )آماوزش( اسات نایاز از  همچنین به این دلیل که محصول کارشان نه محصولی قابل لمس بلکه انتقال امری ذهنی از جنس آ

ای بارای  تاوان ساناجاه شوند. در خصو  ظاهر جسمی ایشان نیز که بسیار واض  است که نمی ی این طبقه بیرون گذاشته نمی دایره
 شان باشد. تشخیص جایگاه طبقاتی

ی متوتوستطر رترار  ای دیگر )طبقه ی کارگر، معلمان را در طبقه های دیگر طبقه سطح باالتر سواد عمومی معلمان نسبت به بخش -2
 دهد. می

ی تاریخ زندگی انسان، بنا به این که چگونه محصولی و در چه سطحی از تکاامال  به طور کلی در فرایند تولید اجتماعی و در کل گستره
اجتماعی تولید هدف فرایند کاری مشخص باشد، از نیروی کار، سط  معینی از مهارت و توانایی، هم جسمی و هم ذهنی، مورد نایااز 

 بوده است.

ی تقسیم کار اجتماعی، در هر بخشی از تولید اجاتامااعای شاامال صاناعات،  ویژه با رشد فزاینده داری نیز و به ی سرمایه در جامعه
شاود.  کشاورزی، آموزش، درمان و غیره در فرایند کار ضروریات خا  و مشخصی، از نظر مهارت و توانایی، از نیروی کار طلب مای

های خا  را نیاز دارد که نیروی کار باه خادمات  ها و مهارت ای از توانایی فرایند کار مطلوب برای تولید محصول مورد نظر مجموعه
ها قوای جسمی و ذهنی خود را  های تولید اجتماعی باید بتواند بنا به مقتضیات فرایند کار در این بخش شده در هر کدام از بخش گرفته

داری غرض از تولید نه رفا نیازهای جامعه از طریق تولید محاصاول بالاکاه  به میزان مطلوبی عرضه کند. گرچه در شیوه تولید سرمایه
دار بتواند از طریق فروش آن، سود نااشای از  دار است اما باید محصولی با کیفیات و مشخصاتی معین تولید شود تا سرمایه سود سرمایه

های خا  نیروی کار در هار  داری، نیاز به مهارت و توانایی ی سرمایه استثمار نیروی کار کارگران را به جیب بزند. بنابراین در جامعه
دار اساتاعادادهاا و  شاخه از تولید اجتماعی، نیاز سرمایه است در آن بخش مشخص. از همین روست که برای سرمایه و سارماایاه

دار  ی کارگر هیچ اهمیتی ندارد مگر که در آن کار مشخصی که کارگر به خدمت سرمایه و سرمایاه یافته های نهفته و حتی پرورش توانایی
 سازی سود کمک کند. درآمده است به بیشینه

بر این اساس مهم نیست که یک معلم از توانایی جسمی باالیی برخوردار باشد. همین که توانایی جسمی وی در حدی باشد که تاحات 
گیری یا تاراش در صاناعات  فشار کاری به فرایند آموزش وی به دانش آموزان خللی وارد نشود کافی است یا یک کارگر بخش قالب
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کند و سواد عاماومای و  خودرو همین که در این بخش از کارخانه بتواند مقتضیات الزم برای تولید محصول را برآورده سازد کفایت می
 تخصصی کارگر در علوم مختلف برای سرمایه ضروری نیست.

با توجه به این که بخش اصلی کار معلمان آموزش سواد عمومی به نسل کودک و نوجوان جامعه است اقتضای کار معالاماان چانایان 
های صنعتی و غیرصنعتی بسایااری  ی کارگر باالتر باشد. البته در بخش هایی از طبقه شان نسبت به بخش است که سط  سواد عمومی

ی خود تخصص باالیی باید داشته باشند تاا از جااناب  ها در حرفه سرمایه نیازمند نیروی کار مختصص نیز است و کارگران این بخش
سرمایه نیروی کارشان به خدمت گرفته شود. بنابراین سط  سواد عمومی و حتی تخصصی نیروی کار معیار صحیحی برای تشخایاص 

ی کاارگار بایارون  ی طاباقاه شود که ایشان را از دایره جایگاه طبقاتی افراد نیست. در مورد معلمان به وضوح چنین چیزی باعث نمی
 گذاشت.

ی کتارگتران  گیرند و همچنین دسومزد معلمان شاغل در بخش دولوی نسبت به دسومزد راطبه اکثریت معلمان از دولت دسومزد می -2
 .گیرند ررار نمی -ویژه کارگران یدی به –یدی باالتر است. بنابراین این معلمان در یک طبقه با کارگران 

ی کارگر بحث شد فارغ از این که کارگر از شخص، سازمانی خصوصای یاا ناهاادی  جا در خصو  مفهوم طبقه همانگونه که تا بدین
گیرد و فارغ از این که سط  درآمدش چقدر است به این دلیل که نیروی کارش را بنا به اجباری طبقاتای در قاالاب  دولتی دستمزد می

 گیرد. ی کارگر قرار می ی طبقه مزد به غیر واگذار کرده در زمره

ی  ی خرید و فروش نیروی کار و ایضًا کارگر بودن فروشناده دار منفرد تغییری در ماهیت رابطه دستمزد گرفتن از جانب دولت یا سرمایه
شود. در ضامان تافااوت در ساطا   کند و در هر دو حالت در ازای خرید نیروی کار به کارگر دستمزد داده می نیروی کار ایجاد نمی

شاان  کند تفاوت جایاگااه ی اصلی تقسیم طبقات باشد. آن چیزی که طبقات مختلف را از یکدیگر متمایز می تواند شاخصه دستمزد نمی
تواند نشانگر سط  طبقاتی زندگی افراد در جامعه باشد اما به این معنا که معایااری بارای  ی تولید است. سط  درآمد البته می در شیوه

هاای جازئای در  رغم اختالف ایم که علی تفکیک طبقات قرار گیرد خیر. در خصو  تفاوت سطوح درآمدی نیز به وضوح شاهد بوده
داری به آن گرایش داشته و دارد کاه ساطا  رفااه و  ی سرمایه ی کارگر اما سازوکار جامعه سط  درآمد میان قشرهای گوناگون طبقه

ی کارگر هار انادازه هام  سو به سمت فقر تشدیدشونده گسیل کند. طبقه ی کارگر در جامعه را یکدست و هم معیشت زندگی کل طبقه
دار در یاک چایاز  ی حاکم سارماایاه طور قطعی در قیاس با طبقه ی سط  درآمد و رفاه باشد اما به شامل قشرهایی گوناگون از جنبه

 دار فقیر است. ی سرمایه مشترک است: نسبت به سط  زندگی طبقه

 ی کارگر نیسوند. کنند پس معلمان بخشی از طبقه ی حاکم را بازتولید می معلمان در فرایند آموزش ایدئولوژی طبقه -4

اش تکامل بیشتری یافته است برای تولید و بازتولید هار  کار معلمی مربوط به ساحت آموزش است. انسان هر چه در زندگی اجتماعی
چه بهتر شرایط زندگی افراد و جامعه متناسب با تکامل شیوه تولید نیاز بیشتری به آموزش پیدا کرده است. تاکاامال شایاوه تاولایاد 
اجتماعی انسان به سط  تکامل علوم و زبان در هر دوره وابسته بوده است. فرزند انسان برای یادگیری زبان و علوم زمانه باه فارایاناد 
آموزش نیازمند است وگرنه هیچ فرزند انسانی به شکل غریزی زبان و علم زمانه را فرانخواهد گرفت. به همین دلیل اهمیت آموزش در 
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 ی انسانی کشف شده بود. داری نیز برای جامعه های پیشاسرمایه دوران

داری نسبت به شیوه تولیادهاای  ی سرمایه یافته ی شیوه تولید تکامل یافته وار علم و نیازهای جهش داری تکامل جهش در دوران سرمایه
داری  پیشین در سطحی است که جامعه نیازمند نهادی رسمی با هدف آموزش فرزندان جامعه است. به همین دلیل تااریاخ سارماایاه

ی حاکم در  دبستانی تا سطوح عالی ساختار یافته و طبقه مقارن بوده با تکامل نهاد آموزش رسمی در سط  جامعه. آموزشی که از پیش
شان ضروری و اجابااری  های انباشت سرمایه سطوحی از این آموزش را برای کارگران و فرزندان هر دوره و جغرافیایی بنا به ضرورت

 کرده است.

ی ماناافاا  های زندگی اجتماعی انسان در مناسباتی طبقاتی و تحت سالاطاه جایی که ساحت آموزش نیز همچون دیگر ساحت از آن
ی حااکام  ی طبقه اند. این از ضروریات سیطره ی حاکم قرار دارد، آموزش در جواما طبقاتی محتوا و شکلی طبقاتی به خود گرفته طبقه

طاور ویاژه در دوران  طاور کالای و باه های طبقاتی باه بر جزءجزء حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه است که آموزش در دوران
 ی حاکم داشته باشد. داری محتوایی ایدئولوژیک مطابق منافا طبقه سرمایه

ای از آن مربوط به آموزش علومی است که تاریخًا در جاواماا  داری دو جنبه دارد. جنبه ی سرمایه پس ساحت آموزش رسمی در جامعه
ی حاکم نیازمند آموزش دادنش به آحاد جامعه و باه ویاژه فارزنادان  انسانی تکامل یافته و مطابق سط  تکامل شیوه تولید فعلی طبقه

ی حاکم بر شیوه تولید جامعاه اسات.  ی طبقه ی دیگر آموزش در خدمت توجیه مناسبات مسلط اما پوسیده ی کارگر است. جنبه طبقه
توجیه مناسبات متکی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین، توجیه شکل کار مزدبگیری و پوشاندن تضاد اصلی جاماعاه یاعانای 

داری است. این محتاوای ایادئاولاوژیاک باه  ی سرمایه ناپذیر آموزش رسمی در جامعه تضاد کار و سرمایه، از وظایف اصلی و جدایی
ی حاکم بر مناسبات تولیدی جاماعاه مسالاط  شکلی مستتر در محتوای عمومی آموزش رسمی گنجانده شده است و مادامی که طبقه

باشد و مادامی که دولت در جامعه نماینده منافا این طبقه باشد این محتوای ایدئولوژیک از محتوای عمومی و ضروری بارای باقاای 
 ناپذیر است. حیات در جامعه و طبیعت تفکیک

ای  ای عمومی و ضروری برای تولید و بازتولید حیات جامعه و جنباه بنابراین کار معلمان در ساحت آموزش رسمی دو جنبه دارد. جنبه
شود. به همین دلایال اسات کاه در  ی حاکم، در شکل و محتوا، تعیین می بافته با یکدیگر از جانب دولت طبقه ایدئولوژیک که درهم

های گستارده در سااحات  سازی داری معلمان در محتوای آموزش نقش بسیار اندکی دارند و حتی با وجود خصوصی ی سرمایه جامعه
 دار قرار دارد. ی حاکم سرمایه آموزش رسمی در دوران نئولیبرالیسم اما محتوای آموزش به تمامی در ید دولت طبقه

ی کارگر نیست سخنی به گازاف اسات.  ی حاکم است پس بخشی از طبقه این استدالل که چون معلم کارش بازتولید ایدئولوژی طبقه
داری است اما آن جنبه از کار معلماان در  ی سرمایه ای از کار معلمان در جامعه ی حاکم جنبه درست است که بازتولید ایدئولوژی طبقه

ای اساسی و ضروری دارد کاه باا  ی کارگر، جنبه ی انسان به فرزندان جامعه و به ویژه فرزندان طبقه یافته آموزش علوم و زبان تکامل
داری  ی غیرطبقاتی پساسرماایاه ی حیات جامعه ضروری است. گرچه در جامعه داری نیز برای ادامه سرنگون ساختن حاکمیت سرمایه

ی ایدئولوژیک آماوزش  شود و تا آن جایی که به این بحث مرتبط است جنبه به شکلی انقالبی محتوا و شکل آموزش رسمی دگرگون می
واسطاه نایاازهاای  شود که بی شود و تمامی علوم به این قصد به فرزندان جامعه آموخته می ی فعلی از آموزش زدوده می طبقاتی جامعه
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 جامعه را برطرف سازند.

های ایدئولوژیک بسیار دارد  دار خصلت ی حاکم سرمایه ی طبقه داری و به دلیل سیطره ی سرمایه با وجود این که کار معلمان در جامعه
ی  بهره باشد از ماطاالاعاه های تاریخی سواد بی ی کارگری که از حداقل اما کاری است مفید برای جامعه و به تمامی زائد نیست. طبقه

داری نیز، ایان  ی خود و تئوریزه کردن انقالب پیِشروی خود ناتوان خواهد بود. در فردای انقالب و سرنگونی سرمایه تاریخ مبارزاتی طبقه
ی خود حیات جامعه را حفظ خواهد کرد و به پیش خاواهاد راناد.  های جسمی و ذهنِی بالنده ی کارگر است که به مدد مهارت طبقه

ی کاار  بر جنبش کارگران منکر شود؟ این مهم به واسطاه -حتی هنگامی که در انقیاد سرمایه است-کیست که تأثیر سواد و آموزش را 
 گیرد. دارانه صورت می معلمان درون همین مناسبات حاکم سرمایه

شاوناد.  ی کارگرند" مطرح مای های رایجی را نشان دادیم که به قصد رد این گزاره که "معلمان جزو طبقه تا این جا نادرست بودِن گزاره
 داری، به صورت ایجابی نیز بر کارگر بودن معلمان صحه گذاشتیم. ی سرمایه ی کارگر در جامعه همچنین با تعریفی از طبقه

هزار نفار مازدباگایار  944میلیون و  11اند. از  معلمان از لحاظ جمعیت نیز درصد قابل توجهی از نیروی کار را به خود اختصا  داده
درصد کل نیروی کار مزدبگیار کشاور  0در واقا  9دهند. هزار نفر را تشکیل می 194های خصوصی و عمومی در ایران، معلمان  بخش

ی طبقاتی داشته باشاد. هاماچانایان  شود که تکاپوهای اعتراضی و جنبشی معلمان نقش پررنگی در مبارزه اند و این باعث می معلمان
 اند، امکان مناسبی بارای ی کارگر جامعه ها که اکثرًا از طبقه های آن شان با نیروی کار آینده و خانواده ی پیوند روزمره معلمان به واسطه

گاهی طبقاتی کارگری در جامعه دارند.  تبلیغ و ترویج آ

با روشن شدن کارگر بودن معلمان، نباید از جزئیات دیگری چشم پوشید که در تحلیل نهایی ما از جایگاه و نقش طبقااتای ایشاان در 
ی طبقاتی در ایران حائز اهمیت است. برای مثال آیا تافااوتای  سیاسی معلمان و تأثیر آن بر مبارزه-جامعه و چگونگی اعتراضات صنفی

های خصوصی نیست؟ تفاوتی در جایگاه و نقش طبقاتی ماعالاماان  میان معلمی که در بخش دولتی مشغول به کار است با معلم بخش
سیاسی معلمان از لحاظ محتوا و تأثیار در -های خصوصی نیست؟ آیا اعتراضات صنفی مدارس دولتی، مدارس خصوصی یا آموزشگاه

های صنعتی تفاوتی ندارد؟ انحرافاتی اگر در چند سال اخیر و در روناد ماباارزات  ی طبقاتی با اعتراضات کارگران بخش روند مبارزه
گاهی طبقاتی هایی از این دست که به ناقاش  شان است یا خیر؟ سؤال صنفی معلمان در ایران بوده ناشی از جایگاه طبقاتی یا ضعف در آ

گاهی طبقاتی و مبارزات گذشته و حال معلمان در ایران مربوط می شود بسیار است. باید گام به گام با تحلیلای هار  و جایگاه طبقاتی، آ
داری دوران فعلای ایاران، خاود را بارای  طور عام و در سرمایه داری به ی سرمایه تر از اقتصادسیاسی کار معلمان در جامعه چه دقیق

گاهی طبقاتی معلمان در ایران و روند مبارزاتی گذشتاه و حاال  هایی هر چه دقیق پاسخ تر مجهز سازیم. پیش از آن که به بحث بر سر آ
داری بحث کنیم. با این دستور کار ضروری اسات کاه  ایشان بپردازیم، باید بیشتر در خصو  خصلت کار ایشان در مناسبات سرمایه

طور خا  در کار معلمی پیش باباریام. بارای ایان  داری و سپس به ی سرمایه طور عام در جامعه متن را با بحث کار مولد و نامولد به
ی این بخش قرار گرفته که پیشنهاد ما این است که پیش از "معالاماان  کار مولد و نامولد" ضمیمه -منظور قسمتی تحت عنوان "پیوست

هاای ناهاایای  کنند، صارفاًا گازاره مولد و نامولد" مورد مطالعه قرار گیرد. به هر دلیلی اما اگر مخاطبان قسمت پیوست را مطالعه نمی
 ی بحث کفایت خواهد کرد. قسمت "معلمان مولد و نامولد" برای ادامه
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 معلمان مولد و نامولد

برای تشخیص و تفکیک میان معلمان مولد و نامولد سؤال اساسی این است که طرف قرارداد معلم چه کسی اسات؟ آیاا ماعالام در 
ی مزدی با پول ماباادلاه  های تأمین نیرو؟ نیروی کار معلم در رابطه قراردادش با دولت روبرو است یا کارفرمای بنگاه آموزشی یا شرکت

 6شود یا سرمایه؟ می

. ایشان از محل درآمد دولت )بودجاه( دساتامازد گیرند معلمانی که طرف قراردادشان دولت است جزو کارگران نامولد قرار می

شوند. درنتایاجاه  شود و به این واسطه جزو کارگران نامولد محسوب می ی مولد مبادله نمی کنند. بنابراین کارشان با سرمایه دریافت می
هاای  بانادی کنند. این معلماان در دساتاه معلمانی که طرف قراردادشان دولت است و به این واسطه نامولدند ارزش اضافی تولید نمی

التدریس( و در مادارس دولاتای  وزارت آموزش و پرورش در خصو  قراردادها هر نامی داشته باشند )شامل رسمی، پیمانی و حق
ی مزدی دولت بااشاد کاارگار  مشغول به کار باشند )شامل مدارس خا ، هیئت امنایی و ...( مادامی که طرف قراردادشان در رابطه

 شوند. نامولد محسوب می

های خصوصی تأمیدن  ی دستمزد کارفرمای بنگاهی آموزشی یا شرکت معلمانی که به اصطالح طرف حسابشان در مسئله
کند و دستمزد کاارش  ای خصوصی کار می . برای مثال معلمی که در مدرسهنیرو برای آموزش و پرورش است جزو کارگران مولدند

شمار مؤسسات خصوصی آموزشی ساطا   در آن مکان را از مدیر یا مالک آن مدرسه باید طلب کند و نه دولت، معلمی که در یکی از بی
های تأمین نیرو به کار در مدارس )دولتی و غیردولتی( و مؤسسات خصاوصای مشاغاول  کند، معلمی که از طریق شرکت کشور کار می

 -دار بخش آماوزش یعنی سرمایه-شوند. کار ایشان برای طرف مقابل  است، همگی فارغ از هر نامی که دارند، معلم مولد محسوب می
 زند. دار از ِقَبل کار ایشان سود به جیب می کند و سرمایه ارزش مصرفی، کاال و ارزش اضافی تولید می

جایی کاه  کنند، کارشان نامولد است و آن کاری برای دولت کار می بنابراین معلمان رسمی آن جایی که در قالب ساعات موظفی و اضافه
الاتادریاس نایاز باه هامایان  کنند کارشان مولد است. معلمان پیمانی و حاق در مدارس و مؤسسات خصوصی برای کارفرما کار می

شوند چرا که دساتامازد  اند. معلمان شرکتی اما در تمامی حاالت حتی اگر در مدارس دولتی مشغول به کارند مولد محسوب می صورت
 گیرند. ی مولد وی می خود را از کارفرمای شرکت و از محل سرمایه

های مولد و نامولد کار معلمان نباید اشتباه برداشت کرد کاه ماادامای  ای نیازمند گفتن است. در بحث بر سر بخش جا نکته البته در این
وجاه چانایان  دارانه میان نیروی کار و سرمایه حرف زد. به هایاچ ای سرمایه توان از رابطه که دولت طرف قرارداد معلم باشد دیگر نمی

کند. معلماان در ایان  ی نامولد بدل می ی مولد به سرمایه نیست. طرف قرارداد بودن نیروی کار با دولت فقط نقش دولت را از سرمایه
وجه نباید بحث مولد و نامولد در رابطه با نقش دولت مناجار  دار. پس به هیچ ی سرمایه رابطه در مقام کارگرند و دولت نیز در مقام طبقه

بر این دولت در سااحات  ی مزدی با نیروی کار در ساحت آموزش شود. عالوه  به غیرطبقاتی فهم کردن نقش و جایگاه دولت در رابطه
ی وی در خدمت چیزی نیست مگر نافاا  داری، بر محتوا و شکل این ساحت مسلط است و سلطه ی سرمایه آموزش رسمی در جامعه

 داری کارکردی به تمامی طبقاتی دارد. ی سرمایه دار. پس دولت در تمامی شئون ساحت آموزش رسمی جامعه ی سرمایه کل طبقه
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اند و مابقی که درصاد  هزار نفر رسمی و پیمانی 014شان معلمی است  هزار نفری که شغل 194از میان تقریبًا  1201بر اساس آمار سال 
کال ماعالاماان  0درصد 12موظفی معلمان به استخدام درآمده که  9اند. التدریسی و سربازمعلم شوند قراردادی، حق کمی را شامل می

سط  کشورند نیز حتمًا باید در مدارس دولتی باشد و این بدان معنی است که حیات اصلی کار معلمی برای درصد بسایاار زیاادی از 
های دوم و سوم متن در آیاناده  های مشخصی به همراه دارد که در بخش خورد و این خود خصیصه معلمان ایران در بخش نامولد رقم می

 پردازیم. به آن می

التدریسی و ...(، میزان دستمزد یا حقوق، شاکال  ی استخدام )رسمی، پیمانی، حق گفته عواملی همچون نحوه با توجه به مباحث پیش
تاواناد وجاود  ی مولد و نامولد نیروی کار مای ی مدیریت )عادی یا هیئت امنایی( در هر دو شکل رابطه مدارس )خا  یا عام(، نحوه

 ای که نیروی کاار گوییم که رابطه ها مولد یا نامولد بودن کار معلمان را سنجید. برای تأکید دوباره می توان بر اساس آن داشته باشد و نمی
 ای صحی  است. کند معیار و سنجه با طرف مقابل مبادله برقرار می

هایی وجود دارد. معلمان نامولد که بیشاتار در مادارس  کنند تفاوت هایی که نمایندگی می میان معلمان مولد و نامولد از لحاظ خصلت
یابی بیشتری دارند چون که دائمًا با یاکادیاگار ماراوده  اند، در محیط کار امکان تشکل کنند و بیشترشان معلمان رسمی دولتی کار می

های خصوصی با آن که کارشان مولد است اما این امکان برایشان بسیار محدود است. اکثریت معلمان رسمای  دارند. معلمان آموزشگاه
کنند و معمواًل حضورشان در مدارس دولتی مستمر است و در بسیاری مواقا در مدارس ثاباتای  در مدارس دولتی موظفی خود را پر می

کاری خاود را  کنند، اما در مدارس غیردولتی استمرار حضور معلمان کمتر است و به دلیل آنکه بسیاری از معلمان صرفًا اضافه کار می
شان از آن مدارس محتمل است و همین امکاِن متشکل شدن معلمان را در بخش ماولاد آماوزش  گذرانند، جابجایی در آن مدارس می

شاود اماکاان پایاوناد  کند. از سوی دیگر معلمان مولد به خاطر این که نیروی کارشان مستقیمًا با سارماایاه ماباادلاه مای کمتر می
گاهی گاهی از سرمایه به مثابه خودآ شان باه  ی اوِل مبارزات گیرند در وهله ی کل بیشتر است. معلمانی که از دولت دستمزد می شان با آ

سری موانا غلبه کنند تا بتوانند سرمایه را  ایستند و بر خالف معلمان مولد باید بر یک واسطه نه علیه سرمایه که علیه دولت می شکل بی

خورد و درصدد  . حیات مادی بخش بیشتری از معلمان در ایران در بخش نامولد رقم میدر کلیت خود مورد هجمه قرار دهند
. اگر رنگ و بوی اعتراضات معلاماان در باشند کمتری از معلمان کارشان مولد است و مستقیمًا با کلیت سرمایه در پیوند می

هایش را باید در همین نامولد باودن کاار  دارانه باشد، ضددولتی است یکی از ریشه ایران از مشروطه تاکنون بیشتر از آن که ضدسرمایه
روز تاعاداد ماعالاماان  های تأمین نیرو، روزبه های آموزشی و شرکت سازی و بنگاه با رشد خصوصی 1اکثریت معلمان در ایران جست.

داراناه  بر استثمار بیشتر، امکان ضدسرمایاه گیرد و این عالوه های خصوصی فزونی می بخش مولد همچون کارگران مولد در دیگر بخش
 ی کارگر را بیشتر از قبل خواهد کرد. امکانی که مسیر پر فراز و نشیبی برای بالفعل شدن پیش چشمان خود دارد. بودن جنبش طبقه

ی مجزا از یکدیگارناد کاه در  وجه به این معنا نیست که این معلمان دو دسته هیچ ها میان معلمان مولد و نامولد اما به تمامی این تفاوت
گاهی و سازماندهی و مبارزه باید دو مسیر مجزا و مستقل بپیمایند. ذکر این تفاوت ها و طرح بحث معلمان مولد و نامولد صرفًا بارای  آ

شود و در ادامه نیز به تأکید خواهیم گفت که معلمان هاماچاون  بررسی هر چه بهتر جنبش معلمان در ایران در گذشته و حال مطرح می
گاهانه و سازمان باید مبارزه -فارغ از مولد و نامولد بودنش-ی بزرگ کارگر در جامعه  بخشی از طبقه ای را باه پایاش  یافته ی طبقاتِی آ
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ی کارگر گام بردارد. معالاماان  های طبقه ی مشترک با دیگر بخش بر پیگیری منافا صنفی خود باید در مسیر اتحاد و مبارزه برد و عالوه
ی عظیم این طبقه برای رهایی از استثمار و مانااساباات  اند و مبارزات ایشان نیز بخشی از مبارزه ی بزرگ کارگر جامعه بخشی از طبقه

 داری است. ی سرمایه پوسیده

ی کاارگار، در  های طبقه ی بخش ی کارگرند، ایشان نخستین پیوندها را با بقیه با رشد و تسری این فهم که معلمان نیز بخشی از طبقه
وفقط معلمان نیساتاناد. گارچاه ایشاان  همان محل کار و ساحت آموزش رسمی خواهند یافت. کارگران ساحت آموزش رسمی فقط

اناد.  ی کارگر در ساحت آماوزش رسامای اند اما نیروهای به اصطالح مستخدم و نظافتی مدارس نیز بخشی از طبقه اکثریت این حوزه
های کشور نیز مزدباگایارناد و  ها و استان وپرورش شهرستان پایین ادارات آموزش پایین دفتری در مدارس و کارمندان رده کارمندان رده

گاهی و مباارزه ی کارگر این حوزه. گرچه ایشان به واسطه بخشی از طبقه ی  ی خصلت کارشان موانا ذهنی و عینی بیشتری برای رشد آ
ی کارگر در ساحت آموزش رسمی نیاز  ی نظر و عمل از جانب معلمان، دیگر اجزای طبقه طبقاتی دارند اما به شرط پیشتازی در عرصه

 ی کارگر قرار گیرند. ی طبقه توانند در صف مبارزه می

ای دقیق از خصلت، جایاگااه و ناقاش  ی معلمان در گذشته و حال، باید بررسی ی مبارزات شرافتمندانه برای تحلیل و بررسی نقادانه
نیروی کار ایشان در مناسبات تولیدی جامعه داشت. این بخش از متن که از نظرتان گذشت مطابق چنین ضرورتی به نگاارش درآماد. 

 های بعدی با اتکا بر اقتصادسیاسی کار معلمان، به گذشته و حال جنبش معلمان در ایران نگاهی خواهیم انداخت. در بخش

 پیوست: کار مولد و نامولد
تواند بار  افزا است. البته سرمایه به خودِی خود و بدون دخالت عوامل انسانی نمی طبق تعریف کارل مارکس، سرمایه ارزش خودارزش

تواند انباشت شود. کار زنده همان کاری است که کارگر در مادت زماان  ی کار زنده است که می مقدار خود بیافزاید. سرمایه به واسطه
گیرد. البته تماام  دهد. پس خلق ارزش اضافی و تبدیل شدن آن به سرمایه توسط کار کارگر صورت می فروش نیروی کار خود انجام می

–کند یا بخشی که زیر نظر دولت  ی کارگر که در بخش گردش سرمایه فعالیت می کارگران خالق ارزش اضافی نیستند. بخشی از طبقه
افزایی به عنوان هدف غاائای  کند. بنابراین ارزش دهد ارزش اضافی خلق نمی کار انجام می -دار ی کارفرما و یا سرمایه دولت نه به مثابه

ی تولید، کاری مولد باشد که به تولید ارزش اضافی و در نتیجه گستارش کال  شود که از منظر این شیوه داری، موجب می تولید سرمایه

 شرط اصلی تفکیک کارگران به مولد یا نامولد است. خالق ارزش اضافی بودن یا نبودن پیشسرمایه بینجامد. 

های زیر است کاه هار  کند کار مولد است. کار مولد دارای ویژگی کاری که ارزش اضافی و در نتیجه ضدخود یعنی سرمایه را تولید می
 کند. کدام ویژگی قبل از خود را درون خود حمل می

کاناد. ایان  کند که نیازهای انسان را چه مادی و چه معنوی رفاا مای کار مولد ارزش مصرفی تولید میالف( تولید ارزش مصرفی: 

کاناد و یاا اثار  تواند پیکر مادی داشته باشد مانند لباسی که کارگر با تغییر ارزش مصرفی پارچه یا قیچی تولید مای ارزش مصرفی می
شود و به شکل محصولی مادی پس از کاار وجاود  یابد و مستقیمًا در حین تولید مصرف می سودمند خوِد کار باشد که پیکر مادی نمی
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 تواند مولد باشد. ندارد. کاری که ارزش مصرفی تولید نکند نمی

نوع ارزش مصرفی برای تمایز مولد یا غیرمولد بودن کار اهمیاتای نادارد. حضاور ارزش ب( تولید ارزش مصرفی در قالب کاال: 

تواند حضور داشته باشد. بنابراین تولید ارزش مصرفی در  ای بدون چنین پیکری نمی مصرفی از این جهت اهمیت دارد که ارزش مبادله
دهاد  های کار مولد است چرا که کاری که فرد برای مصرف خودش انجام مای قالب کاال یا ارزش مصرفِی واجِد ارزش مبادله از ویژگی

 شود. کار مولد محسوب نمی

بورژوا( و بارای  ی کاالیی که مالک ابزار خودش است )خرده تولیدکنندهی کار با سرمایه:  ج( تولید کاال در قالب سرمایه، مبادله

کند. به این دلایال  دهد هر چند ارزش مصرفی و ارزش مبادله را در قالب کاال تولید می کند کار مولد انجام نمی مثال کفشی را تولید می
که ارزش اضافی بدون تصاحب کار غیر معنایی ندارد. پس تولید کاال در قالب سرمایه ویژگی دیگر کار مولد است. یعنی کاری کاه باه 

شود نه تنها دارایای  تواند کار مولد باشد. کاری که با پول یا درآمد مبادله می شود می عنوان ارزش مصرفی نیروی کار با سرمایه مبادله می
اش باا  ی سرمایه دار با مبادله شود در صورتی که سرمایه دهد و پول او خرج می کند بلکه آن را کاهش می ارزش فرد خریدار را بیشتر نمی

کند تا پس از مدتی آن را با مقدار بیشتر  نیروی کار و در اختیار گرفتن ارزش مصرفی نیروی کار که همانا کار است پولش را پرداخت می
تواند شکل مزدی هم داشته باشد و این نباید موجب گمراهی شود. معلمی که باه شاکال  ی کار با درآمد می اش پس بگیرد. مبادله شده

فروشاد و در قاباال آن مازد  دهد اثر سودمند کارش را به عنوان ارزش مصرفی به آن افراد می خصوصی و به فرد یا افرادی درس می
شود. کار معلام خصاوصای ناه از آن  دهند سرمایه نیست بلکه از درآمد آن افراد خرج می کند. پولی که این افراد به او می دریافت می

شود مولد نیسات. در صاورتای کاه  اش در پیکر مادی وجود ندارد بلکه از آن جهت که با سرمایه مبادله نمی جهت که ارزش مصرفی
ی متغیر ماباادلاه  آید و کارشان با سرمایه آموزشگاهی که خصوصی معلمان را به استخدام خود درآورد تدریس آنها به شکل کاال در می

 شوند. شود و حاصل آن تولید ارزش اضافی است و کارکنان آن کارگر مولد محسوب می می

آورند، کاری کاه باا  وجود نمی از آنجایی که انواع غیرصنعتی سرمایه ارزشی بهی صنعتی:  ی کار با شکل مولد سرمایه د( مبادله

ی تجاری که برای تغایایار  کند و در نتیجه مولد است. کار استفاده شده در سرمایه شود ارزش اضافی تولید می ی مولد مبادله می سرمایه
آورد و نه تغییر در ارزش مصارفای ایاجااد  شود نه ارزش مصرفی جدیدی به وجود می شکل کاالیی به پولی یا پولی به کاالیی انجام می

 کند. شود و در نتیجه ارزش و ارزش اضافی خلق نمی کند و نه مانا از تغییر آن می می

ای  اند. پس کاری که ارزش مصرفی و یاا ارزش مصارفای داری ی سرمایه مورد ذکر شده در باال از شروط مولد بودن کار در جامعه 0
گیرد با سرمایه و در نهایت شکال  بایست ببینیم کاری که صورت می ی بعد می کند کاری نامولد است. در مرحله درقالب کاال تولید نمی

شود یا خیر. کاری که با سرمایه و به طور خا  با شکل صنعتی سرمایه مبادله نشود نامولد اسات و  ی صنعتی مبادله می مولد سرمایه
توان انواع مختلف کار و همچانایان کاارگاران  گفته را توأمان داشته باشد کاری است مولد. با این توضیحات می شرط پیش 0کاری که 

 های مختلف را از منظر مولد یا نامولد بودن بررسی کرد. بخش

دهند ریشه دارد. "کار مولد در سیاساتام تاولایاد  ی کاری که انجام می های کارگران مولد و نامولد در تفاوت مبادله پس یکی از تفاوت
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هاا را باه  کند. یا شرایط عینی کار را به سرمایه و ماالاک آن داری کاری است که برای کارفرمای خود ارزش اضافه تولید می سرمایه
 14کند." کند؛ یعنی کاری که محصول خود را به صورت سرمایه تولید می دار تبدیل می سرمایه

ی سارماایاه باه  ی آن کار با سرمایه یا پول به مثابه ی مشخص تولید ارزش اضافه در یک کار مشخص، خود منوط به مبادله خصیصه 
ی سرمایه مبادله شاده اسات،  تواند چنین اطالق شود که مستقیمًا با پول به مثابه شکل مستقیم است. "کار مولد بنابراین، هنگامی می

توان گفات کاه  در نهایت می 11ی سرمایه عمل کند، یا به عنوان سرمایه در برابر نیروی کار قرار گرفته باشد." پولی که قرار است به مثابه
کند، اما به عنوان فعالیتی کاه ارزش  ی نیروی کارش را بازتولید می شده کار مولد "کاری است که برای کارگر صرفًا ارزش از قبل تعیین

هایی را که تولید کرده است، به شکل سرمایاه در  دهد؛ به عبارت دیگر کاری است که ارزش کند، ارزش سرمایه را افزایش می ایجاد می
 13دهد." مقابل خود کارگر قرار می

ی مستقیم پاول باا کاار،  کند...آنجا که مبادله ی مستقیم پول با کار، پول را به سرمایه و یا کار را به کار مولد تبدیل نمی "صرف مبادله
گیرد، آنجا که کار بنابراین کار مولد نیست، کار به عنوان خدمت، که به طور کالای  بدون آنکه کار باعث ایجاد سرمایه شود، صورت می

ای  چیزی جز اسم دیگری برای ارزش مصرف خا  کار نیست خریداری شده، مانند هر کاالی دیگری؛ معهذا، این اصاطاالح ویاژه
برای ارزش مصرف خا  کار است. آنجا که این کار خدمت خود را نه به صورت یک شیء بلکه به صاورت یاک فاعاالایات ارائاه 

تواند مولد باشد اما اگار  کند صورت پذیرد، نمی مثاًل اگر کاری همچون دوختن لباس توسط یک خیاط که برای خود کار می 12کند." می
کاناد کاارش  ی اینکه کار خود را با سرمایه مبادله مای دار قرار دهد آنگاه به واسطه همین خیاط نیروی کارش را در اختیار یک سرمایه

 مولد خواهد بود.

ی ماعاماول  شود این است که نباید با واژه مبادله می -ی سرمایه نه به مثابه-ی مهم در مورد کار خدمتی یا کاری که با پول صرف  نکته
اشتباه گرفتاه شاود.  -شود کنند گفته می که به شکل عام به کارهایی که محصول فیزیکی و ملموس تولید نمی-کار خدمتی یا خدماتی 

توان از دو منظر بررسی کرد؛ از منظر مولد یا نامولد بودن کار و همچنین از منظر عینیت محصول کار. از مناظار اول  کار خدمتی را می
شود و نه با سرمایه و یا پول به عنوان سرمایه. از این منظر کار خدمتی کااریسات  شود که با پول مبادله می کار خدمتی به کاری گفته می

های نامولد از جمله بخش تجاری کار خدمتی در نظر گارفاتاه  گیرد. پس از این زاویه کار در بخش نامولد و در مقابل کار مولد قرار می
کند کاریست غیرخدمتی. از منظر دوم کار خدمتی به کاری گفتاه  شود و کار یک کارگر نظافتچی که کار خود را با سرمایه مبادله می می
کند. پس از این منظر کاِر کارگِر نظافتچِی ما برعکاس ماناظار  شود که محصول آن قابل لمس نباشد یا محصول فیزیکی تولید نمی می

ی کار خدمتی بهره گرفتیم منظورمان نامولد بودن کار است ماگار آناکاه  شود. در این متن هر جا که از واژه قبلی خدمتی محسوب می
 تصری  شود که منظور چیز دیگری است.

های خصوصی صنعتی به دلیل این که کارشاان باا  ی بخش ها و کلیه ها و کارگاه کارگران صنعتی اعم از کارگران خطوط تولید کارخانه
دار در مقابل کاارگار  ی سرمایه کنند کارگر مولدند. زیرا در اینجا خریدار به مثابه شود و قاعدتًا ارزش اضافی تولید می سرمایه مبادله می

ی کار مولاد  ویژگی ذکر شده 0کند. همچنین کار این کارگران  ی سرمایه تصاحب می گیرد و کار اضافی کارگر صنعتی را به مثابه قرار می
کنند و بدین واساطاه سارعات  کنند و تنها روند گردش سرمایه را تسریا می ای خلق نمی را دارد. کارگران بخش گردْش ارزش اضافی
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دار  ی کار خود امکان دساتارسای سارماایاه دهند. این کارگران به واسطه خلق ارزش اضافی توسط کارگران بخش مولد را افزایش می
کنند. البته الزم به ذکر است که با وجود این که کارگار باخاش  تجاری را به بخشی از ارزش اضافی تولیدشده در بخش مولد فراهم می

تواند سهمی از ارزش اضافی ببرد. در ضمن دستمزد کارگر باخاش گاردش  دار تجاری نمی گردش، مولد نیست اما بدون کار او سرمایه
 10گردد. نیز از ارزش اضافی بخش مولد پرداخت می

شود ظرافت خاصی دارد و  روز بر تعدادشان افزوده می داری روزبه تحلیل مولد یا نامولد بودن کارگران بخش دولتی که با تکامل سرمایه
ی صنعتی بلاکاه  شود. کارکنان دولت کارشان نامولد است چرا که کارشان نه با شکل مولد سرمایه در بسیاری از موارد نادیده گرفته می

های خصاوصای و  شود. در طرف مقابل هر کدام از کارهایی مانند معلمی، پرستاری و ... اگر زیر نظر بنگاه با درآمد دولت مبادله می
گیرد. همچنین در ماواردی  دار باشند کارشان مولد است زیرا محصول کارشان به شکل سرمایه در اختیار غیر قرار می زیر نظر سرمایه

"مدولدد یدا کنند مولد اسات. پاس  کند کار کارگرانی که تحت نظر آن کار می آفرینی می دار صنعتی نقش ی سرمایه که دولت به مثابه
ی آن بستگی دارد، نه صرفًا به دولتی بودن یدا  دارانه دهی سرمایه به سازمان 31غیرمولد بودن کار کارگران در بخش خدمات

 31خصوصی بودن کارفرما."

بندی معلمان از منظر کار مولد و نامولد شویم الزم است به اهمیت سیاسی تفکیاک کاار ماولاد و  پیش از آن که وارد جزئیات تقسیم
ی انقالبی است که خاود را ناماایاان  ی مبارزه ای تنهاوتنها در عرصه بندی نظری نامولد اشاره کنیم. اساسًا ضرورت یک چنین تقسیم

تواند یکی از شارایاط تابادیال  ی حیاتی دارد، چون تنها مبادله با کار مولد می سازد. "تمایز کار مولد و غیرمولد برای انباشت جنبه می
کاناناد بادون  لذا کارگران مولد یعنی کارگرانی که نیروی کار خود را با سرمایه مبادله مای 19ارزش اضافی به سرمایه را برآورده سازد."

ی سرمایه قرار دارند و هرگونه خللی در کار کارگران مولد به شکل مستقیمی در روند انباشت سرمایه خالال ایاجااد  واسطه زیر سلطه

گاهدی ی کارگر مولد با کلیت سرمایه پیوند بیشتری برقرار می مبارزهکند.  می اش بدا  کند و از این جهت امکان پیوند خودآ
گاهی از سرمایه به مثابه گاهی طبقاتی آ های  خیزد، بخش ی کارگر برمی ای که از هستی طبقه ی کل بیشتر است. بر اساس آ

ی کارگر نیاز به رفع موانع ذهنی بیشتری برای نیل  شان با مفهو  طبقه ی کارگر با توجه به درجات عد  انطباق نامولد طبقه
گاهی طبقاتی دارند و این به سطح مبارزه یادی دارد به آ . جایگاه کارگران مولد و نامولد تناهاا ی طبقاتی بخش مولد بستگی ز

گاهی طبقاتی است به طوری که سنت مبارزاتی، میزان پراکندگی و ساازماان یاافاتاگای کاارگاران  یکی از عوامل در مسیر کسب این آ
گاهی طبقاتی اثر می -چه مولد چه نامولد–های مختلف  شاخه  گذارند. از عواملی هستند که در مسیر کسب آ

بندی درونی این کارگران به دو بخش مولد و نامولد تفاکایاک  گیرند اما در یک تقسیم ی کارگر قرار می ی طبقه بنابراین معلمان در زمره
ی نیروی کار ایشان با سرمایه درک کرد. تفکیکی که به ویژه در عصر نئولیبارالایاسام  شوند. ضرورت این تفکیک را باید در مواجهه می

گاهی و مبارزات طبقاتی ایشان به دنبال داشته است. پیش از این باید به روشنی تفکیک معلمان مولد و نااماولاد  تفاوت هایی در سط  آ
ها به تاحالایال  را توضی  دهیم. سپس با اتکای بر چنین تفکیکی و با بررسی تاریخ مبارزات و اعتراضات معلمان هر یک از این بخش

 ی جنبش کنونی معلمان در ایران بپردازیم. نقادانه
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 ها نوشت پی

ی کارگر باید در پاسخ به سه پرسش زیر باشد: یک. نقش نیروی کار این طبقه در تولید اجتماعی چیاسات؟ دو.  تعریفی کامل و دقیق از طبقه -1
ی کارگر با دیاگار  ی طبقه شود؟ سه. جایگاه و نقش در شیوه تولید و رابطه ای با دیگر طبقات اجتماعی حاصل می ی چه رابطه این نقش در نتیجه

پاردازیام. در  ی طبقاتی بر دوش این طبقه گذاشته است؟ ما در این بخش به پاسخ سؤال اول و دوم مای ای در مبارزه طبقات چه تکالیف تاریخی
 ی معلمان پاسخ به سؤال سوم را طرح کرده و بسط خواهیم داد. های مبارزه های دوم و سوم متن بنا به ضرورت بخش

 نشر اینترنتی –ی آلکس کالینیکوس  ی متوسط جدید و سیاست سوسیالیستی" نوشته "طبقه -3

آفرین جامعه است. وی در عین این که مالک چیزی نیست مگر نیروی کار خود و تاناهاا راه  بخش و ثروت نیروی کار کارگران نیروی حیات -2
ی  هکند. در خالل این تولید و بازتولید جامعه و تحت سالاطا ی نیروی کارش با سرمایه است، جامعه را تولید و بازتولید می بقایش در جامعه مبادله

ارند اماا د ی انسانی را زنده نگه می گیرد. کارگران جامعه دارانه، نیروی کار وی استثمار شده و در ضدیت با سرمایه قرار می مناسبات تولیدی سرمایه
بارناد. ایان  ای نمای های سرشار آفریده شده از نیروی کارشان بهره شوند و خود از ثروت داری استثمار می ی مناسبات تولیدی سرمایه تحت سلطه

 بخشد. داری است که به ایشان سوژگی انقالبی می ی سرمایه تضاد مندرج در موقعیت کارگران در جامعه

 پردازیم. ها می بندی ی همین بخش به این دسته در ادامه -0

 های مرکز آمار ایران. برگرفته از داده -9

 کار مولد و نامولد رجوع کنید. -برای روشن شدن این سؤال به پیوست -6

 های مرکز آمار برگرفته از داده -9

ی معلماان را  التدریسی کمتر شده است اما همچنان بخش بیشتر بدنه های اخیر با توجه به افزایش معلمان قراردادی و حق این درصد در سال -0
 دهند. معلمان رسمی و پیمانی تشکیل می

 ها پرداخت. اند که در جای خود باید بدان بدون شک عوامل دیگری نیز دخیل -1

 کارل مارکس -گروندریسه )کار مولد و غیرمولد(  -14

 همان -11

 همان -13

 همان -12

دار تجاری نیز همین نفا را از کااهاش دساتامازد  کند سرمایه دار صنعتی با پایین آوردن دستمزد سود بیشتری کسب می همانگونه که سرمایه -10
 .شمار شرایط طبقاتی یکسان کارگران مولد و نامولد است دار صنعتی و تجاری و همچنین از بی شمار منافا مشترک سرمایه برد. این یکی از بی می

 ای که بدان ارجاع داده شده از منظر عینیت محصول کار است. کار خدماتی در نوشته -19

 ی حسن آزاد( احمت توناک و سنگور سوران )ترجمه–بندی آن  ی کار مولد و غیرمولد: تالشی برای تبیین و طبقه مقاله -16

 همان -19
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